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KATA PENGANTAR 

 
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenanNya, KNSI (Konferensi Nasional 

Sistem Informasi) tahun 2012 ini dapat diselenggarakan. KNSI 2012 merupakan event nasional 
tahunan yang diselenggarakan pertama kalinya pada tahun 2005 di Institut Teknologi Bandung (ITB), 
dan kemudian diikuti dengan penyelenggaraan kedua pada tahun 2006 di Universitas Pasundan. 

KNSI 2012 merupakan event ke delapan hasil dari kerjasama antara STIKOM Bali dan Institut 
Teknologi Bandung (ITB) untuk memberikan kesempatan kepada para praktisi dan akademisi saling 
berbagi ide dan pengalaman baru tentang disiplin ilmu Sistem Informasi. Dari konferensi yang 
dilaksanakan untuk ke delapan kali ini akan terbentuk masyarakat yang dapat menuntun perwujudan 
Sistem Informasi sebagai salah satu solusi yang mengantarkan kehidupan yang lebih baik bagi Bangsa 
Indonesia. 

Dalam KNSI 2012 ini telah terkumpul 392 draft full paper dari berbagai institusi pendidikan 
baik negeri maupun swasta. Setelah melalui proses reviewing dan editing maka paper yang berhasil 
lolos seleksi sebanyak 326 paper, namun paper yang akan dipublikasikan melalui proceeding sebanyak 
287 paper karena ada beberapa makalah yang tidak dikirim ulang dari pemakalah setelah ada review 
dari reviewer. Adapun topik dalam KNSI 2012 meliputi bidang yang terkait dengan Sistem Informasi, 
tanpa maksud membatasi antara lain manusia, pendidikan, teknologi, organisasi dan budaya. 

Sistem Informasi pada perkembangan dua dekade yang lalu, para ahli Sistem Informasi 
menganggap bahwa sistem informasi adalah disiplin terapan yang di dasarkan pada bidang ilmu lain 
yang lebih fundamental dan merupakan disiplin acuan. Maka sejalan dengan perkembangan Sistem 
Informasi, disiplin acuan sistem informasi dibagi 3 yakni ; teori fundamental, disiplin dasar dan 
disiplin terkait. Maka dengan dilaksanakan KNSI 2012 di STIKOM Bali, yang merupakan institusi 
pendidikan TI pertama di Provinsi Bali dapat menjadi sebuah forum ilmiah yang dapat menghadirkan 
perspektif yang benar terkait ruang lingkup kajian sistem informasi yang seharusnya kajiannya 
terhadap teknologi informasi yang tidak lepas dari konteks individual, organisasi, dan sosial.  
Sebagai akhir kata, kami seluruh panitia konferensi berharap koleksi paper yang dimuat dalam 
proceedings KNSI 2012 ini akan dapat bermanfaat bagi seluruh praktisi dan akademisi. Kami 
juga tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu 
terlaksananya KNSI 2012 dan diterbitkannya proceedings KNSI 2012. 
 
 
 
Denpasar, 20 Januari 2012 

Ketua Komite Pelaksana 

 

 

Evi Triandini, SP.,M.Eng 
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SAMBUTAN KETUA STIKOM BALI 

 
Yang terhormat para undangan, invited speaker, pemakalah dan peserta konferensi sekalian. 

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita dapat berkumpul 
untuk bisa mengikuti acara pembukaan serta paparan ilmiah rangkaian kegiatan Konferensi Nasional 
Sistem Informasi 2012 (KNSI 2012), yang merupakan kerja sama antara STIKOM Bali dengan 
Departemen Teknik Informatika, Institut Teknologi Bandung.  

Kalau dikilas balik, tahun ini, STIKOM BALI yang didirikan di bawah naungan Yayasan 
Widya Dharma Shanti, telah memasuki usianya yang kesembilan. Dimulai dengan mahasiswa yang 
berjumlah 40 orang, sekarang ini tidak kurang dari 5000 mahasiswa yang sedang kuliah di STIKOM 
BALI. Sekolah ini selalu berusaha untuk menjadi the first dalam bidang-bidang terkait. Institusi ini 
adalah perguruan tinggi pertama di Bali yang menyelenggarakan program sarjana bidang ICT, PT 
pertama menggunakan original software dari Microsoft, PT pertama mengadakan kelas internasional 
dual degree, PT  pertama yang bersertifikasi ISO 9001-2000 sekarang ISO 9001-2008, juga PT 
pertama dalam menyediakan banyak hal-hal lainnya. 

Pada tahun 2012 ini, dengan kepercayaan dan dukungan  rekan-rekan seprofesi dari ITB, kami 
telah merencanakan dan melaksanakan KNSI 2012 ini. Konferensi ini dimaksudkan untuk dijadikan 
sarana diseminasi penelitian dan penerapan baru dalam bidang sistem informasi dan teknik 
informatika. Dengan adanya dinamika dan perkembangan bidang ICT yang begitu cepat, sangatlah 
perlu untuk terus mencermatinya untuk nantinya bisa dikembangkan menjadi suatu hal yang positif 
dalam kerangka keilmuan maupun kerangka aplikasi di dalam masyarakat. 

Konferensi ini dihadiri lebih dari 500 orang peserta, baik peserta pemakalah maupun non 
pemakalah. Sebagian besar peserta pemakalah adalah akademisi, sementara peserta non pemakalah 
terdiri dari peserta dari kalangan birokrat, praktisi, pemerhati TI, dan mahasiswa. Peserta datang dari 
berbagai kota di Indonesia termasuk dari Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi dan 
Papua. 

Harapan kami, konferensi ini dapat menjadi pemicu kegiatan pendalaman di bidang sistem 
informasi dan teknik informatika. Saya selaku ketua STIKOM BALI, juga tidak lupa menghaturkan 
banyak terimakasih kepada semua pihak termasuk pembicara kunci yang telah bekerja keras untuk 
merencanakan dan melaksanakan konferensi nasional ini. Kami juga memohon maaf  apabila dalam 
rangkaian perencanaan dan pelaksanaan konferensi ini terdapat kekurangan yang intinya tidak kami 
sengaja. 

Terakhir kami mengucapkan selamat mengikuti konferensi dan khusus untuk peserta dari luar 
Pulau Bali, kami juga tidak lupa mengucapkan selamat datang di Pulau Bali. 

 
 
 
 

Denpasar, 20 Januari 2012 
Ketua  STIKOM Bali 
 
 
Drs. Dadang Hermawan Ak.,MM 
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SUSUNAN ACARA 
 

HARI PERTAMA 
Hari : Kamis  
Tanggal : 23 Pebruari 2012 
Keynote speaker: Prof. DR. Ir. Richardus Eko Endrajit (Ketua Umum APTIKOM) 
 
No Time (WITA) Program 

1 08.00-08.30 Registration  
Opening Ceremony  

2 08.30-09.30 Pembukaan 
3 09.30-10.30 Keynote speaker  (Prof. DR. Ir. Richardus Eko Endrajit) 
4 10.30-10.45 Break I + Persiapan parallel Session 
5 10.45-12.30 Parallel Session I  
6 12.30-14.00 Lunch and Pray + Persiapan parallel Session 
7 14.00-16.00 Parallel Session II 
8 16.00-16.30 Break II + Persiapan parallel Session 
9 16.30-17.30 Parallel Session III  

Keterangan 
Masing-masing peserta dialokasikan 15 menit untuk presentasi dan Tanya jawab. 
 
HARI KEDUA 
Hari : Jumat  
Tanggal : 24 Pebruari 2012 
Keynote speaker: Dr. Eko K. Budiardjo (Ketua Umum IPKIN Pusat) 
 
No Time (WITA) Program 

1 08.00-08.30 Registration  
2 08.30-09.30 Keynote speaker (Dr. Eko K. Budiardjo)   
3 09.30-10.00 Break I + Persiapan parallel Session 
4 10.00-11.30 Parallel Session IV 
5 11.30-11.40 Clossing Ceremony (The best Paper) 

Keterangan 
Masing-masing peserta dialokasikan 15 menit untuk presentasi dan Tanya jawab. 
 
HARI KETIGA 
Hari : Sabtu 
Tanggal : 25 Pebruari 2012  
Wisata peserta KNSI 2012. 
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PANDUAN UNTUK PRESENTASI PEMBICARA 
 
 

1. Presentasi dalam bahasa Indonesia  

2. Pembicara harus menyiapkan presentasinya dalam format Microsoft Power Point file 

(*.ppt or *.pptx). 

3. File presentasi harus diserahkan pada Organizing Committee sebelum dimulainya 

presentasi. 

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

mewakilkan pada orang lain resentasinya, maka harus menghubungi panitia terlebih 

dahulu. 

5. Tiap pembicara mempunyai waktu 15 menit untuk mempresentasikan papernya termasuk 

waktu diskusi/Tanya jawab. 

6. Panitia berhak mengakhiri waktu presentasi apabila sudah melebihi 15 menit. 
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Abstrak 

 “Menumbuhkan Minat Membaca Siswa Sekolah Dasar Dengan Metode Glenn Doman Berbasis 
Multimedia” adalah sebuah  metode Glenn Doman yang dikembangkan lebih lanjut dengan 
memanfaatkan teknologi informasi yang semakin maju, yang dirancang dengan menggunakan metode 
multimedia yang memadupadankan antara audio, visual dan teks. Metode Glenn Doman adalah sebuah 
metode mengajarkan anak membaca dan mengenal huruf dengan menggunakan flash card sehingga 
siswa akan mempunyai kemampuan confident, imaginative, dan happiness Metode ini dirancang untuk 
mempermudah guru, orang tua ataupun anak-anak mereka dalam mengenal dan memahami benda-
benda yang ada disekitar mereka. Sasaran utama media pembelajaran ini adalah untuk meningkatkan 
minat membaca siswa sekolah dasar yang semakin hari semakin mengalami kemerosotan. Diharapkan 
setelah mereka mengenal benda-benda yang berada disekitar mereka, mereka bisa merangkai kata-kata 
untuk menjadikan suatu kalimat yang indah dalam bentuk visualisasi interaktif melalui CD 
pembelajaran. Dengan metode penelitian tindakan kelas dari 2 siklus yang diadakan terdapat 
peningkatan hasil belajar dengan metode ini sebesar 60 % dari pembelajaran secara konvensional. 
 
Kata Kunci : Minat Membaca, Glenn Doman, Multimedia 
 
 
1. Pendahuluan 
 
 Keberadaan dan pemberlakuan 
Undang-Undang Guru dan Dosen (UUGD) 
menuntut para pendidik untuk semakin 
profesional dan berkompeten sesuai dengan 
bidang ilmu yang dimiliki. Perkembangan ilmu 
pengetahuan yang semakin pesat, seharusnya 
diimbangi dengan kemampuan penguasaan 
teknologi, sehingga profesionalisme tenaga 
pendidik dapat disesuaikan dengan kebutuhan 
dan dinamisnya ilmu pengetahuan itu sendiri. 
Terutama bagi para guru-guru tingkat sekolah 
dasar, selain mampu dalam penguasaan teknik 
pengajaran, menghasilkan karya-karya ilmiah, 
dan sangat penting untuk menguasai teknologi 
penunjang pembelajaran, sebagai salah satu 
keterampilan penting yang harus dimiliki para 
guru di masa-masa mendatang. 

Banyak sekali metode-metode yang 
dipakai dalam pengajaran membaca. Produksi 
dalam negeri ada jarimatika (berhitung 
menggunakan jari), sempoa, rumah qur’ani 
(menghafal Al-Qur’an dengan kisah-kisah 
hikmah), permainan-permainan kreatif 
(sekarang sangat banyak pilihan), membaca 
buku cerita, mengenalkan abjad satu persatu, 
menyambung dua huruf vocal dengan 
konsonan sampai dengan metode yang 
sekarang ini sedang digemari oleh para orang 

tua, yaitu mengajarkan membaca kepada anak-
anak mereka dengan menggunakan Flash Card 
atau yang lebih dikenal dengan istilah “Metode 
Glenn Doman”. 

Penelitian ini membatasi masalah pada 
proses pembelajaran yang bertumpu pada 
tindakan kelas, dari siklus pertama sampai 
terakhir di fokuskan pada bagaimana 
meningkatkan kemampuan siswa dalam 
membaca dan meningkatkan ilmu pengetahuan 
berkaitan dengan materi bahasa indonesia di 
kelas I dari model pembelajaran konvensional 
sampai metode pembelajar berbasis 
multimedia berbantukan komputer.  

Proses penelitian ini dilakukan untuk 
meningkatkan dan memberikan motivasi yang 
besar pada siswa sekolah dasar terutama kelas 
I yang belum bisa membaca dengan baik dan 
menggemari kegiatan membaca, Kelanjutan 
dari kegiatan ini adalah siswa sedini mungkin 
dibekali dengan kegiatan kegiatan yang 
berbasiskan teknologi informasi, dengan 
menggunakan media komputer dan CD 
interaktif, dengan melibatkan guru kelas dan 
mahasiswa sebagai pendamping dan membantu 
siswa dalam menjalankan langkah langkah 
pembelajaran ini. Berdasarkan pertimbangan 
tersebut dapat dirumuskan permasalaha, 
bagaimana kita meningkatkan minat baca 
siswa sekolah dasar dan mempercepat proses 

No Makalah : 001 
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penguasaan tiap huruf dan kata, dan terjawab 
pertanyaan apakah dengan kegiatan penelitian 
dan pembelajaran ini para siswa peserta 
pembelajaran dapat dengan cepat menguasai 
cara membaca dan dengan cerdas tahu warna - 
warna yang akan disajikan di pembelajaran ini, 
Pada proses bagaimana menumbuhkan 
motivasi dan keinginan membaca anak, serta 
tindak lanjut  mengaplikasikan penelitian dan 
pembelajaran ini pada kemampuan dan 
kecerdasan anak. 

 

2. Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan 
melaksanakan penelitian tidakan kelas 
yang terdiri dari dua siklus. 
 
Siklus I 
Pengajaran menggunakan simulasi 
metode membaca dengan Glenn Doman 
dan demonstrasi. Simulasi ini 
menggunakan metode asli dari glenn 
doman yang belum disisipkan ke dalam 
metode multimedia interaktif. Guru hanya 
mmeperlihatkan beberapa flash card dan 
siswa belajar membaca dari flash card 
tersebut. 
Siklus II 
Pengajaran metode membaca dengan 
menggunakan metode glenn domman 
berbasis multimedia dengan pembelajaran 
hasil refleksi siklus I , Simulasi ini selain 
dilakukan oleh guru juga dilakukan oleh 
siswa sebagai eksperimen 

Pemecahan masalah yang dipilih 
adalah dengan mengembangkan dan 
mengimplementasikan pola pengajaran 
berbasis multimedia dengan CD interaktif 
pembelajaran sebagai glenn doman 
berbasis multimedia sebagai media 
pembelajaran dalam mata pelajaran 
bahasa Indonesia untuk kelas I Sekolah 
Dasar pada pembahasan materi cara anak 
dalam menghafalkan huruf dan 
melancarkan proses membaca.. Dengan 
demikian, diharapkan dapat 
mengoptimalkan daya serap siswa atas  
materi tersebut I, meningkatkan hasil 
belajar siswa dalam mata pelajaran 
bahasa Indonesia , siswa mmpunyai 
minat yang tinggi dalam melakukan 
proses pembelajaran. Hipotesis penelitian 
ini adalah:  

1. Daya serap siswa dalam mata 
pelajaran Bahasa Inodesia Kelas 
I dapat ditingkatkan melalui 
metode glenn doman berbasis 

multimedia  berbantuan CD 
pembelajaran. 

2. Hasil belajar siswa dalam mata 
pelajaran Bahasa Inodesia Kelas 
I dapat ditingkatkan melalui 
metode glenn doman berbasis 
multimedia  berbantuan CD 
pembelajaran.. 

3. Minat belajar siswa dalam mata 
pelajaran Bahasa Inodesia Kelas 
I dapat ditingkatkan melalui 
metode glenn doman berbasis 
multimedia  berbantuan CD 
pembelajaran. 

 
3. Hasil dan Pembahasan 

Hasil Pengembangan 
Penelitian ini dilaksanakan dalam 

2 siklus. Dari siklus I dan siklus II yang 
telah dilaksanakan, dapat dilihat secara 
lebih terperinci pada ketiga variabel yang 
diteliti sebagai berikut: 
1. Daya Serap siswa dan hasil belajar 

siswa Terhadap Materi Membaca 
a. Siklus I 

1) Perencanaan 
a) Penentuan materi 

pembelajaran yang akan 
disajikan dengan pola 
pengajaran konvensional 
yang akan diajarkan guru di 
kelas. Materi tersebut 
adalah materi kelas I 
semester 1 mata pelajaran 
Bahasa Indonesia 

b) Meminta kepada seluruh 
siswa  secara individual 
untuk mempelajari materi 
secara mandiri.  

c) Mempersiapkan 
kelengkapan untuk 
persiapan pelaksanaan 
pembelajarn konvensional, 
termasuk lembar 
pengamatan dan kuis. 

d) Tim peneliti mempelajari 
dan menilai Rencana 
Pelaksanan Pembelajaran 
(RPP) yang dibuat guru, 
selanjutnya mengamati 
proses pembelajaran secara 
konvensional di kelas 

e) Tim Peneliti melakukan 
post test dengan membagi 
soal pada seluruh siswa. 

2) Tindakan 
a) Guru memberikan arahan 

kepada siswa, tentang 
materi yang akan dipelajari. 
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b) Guru menyampaikan 
metode belajar mengajar 
konvensional. Kegiatan ini 
dilanjutkan dengan tanya 
jawab jika diperlukan dan 
guru berusaha 
melaksanakan inovasi 
pembelajaran PAKEM ( 
Pembelajaran Aktif, Kreatif 
dan Menyenangkan ) 

c) Dengan metode tanya 
jawab, guru menyampaikan 
kembali secara menyeluruh 
materi yang telah disajikan 
untuk melihat tingkat 
pemahaman semua siswa. 

3) Pengamatan 
a) Tim peneliti ikut 

mempelajari dan menilai 
RPP yang dibuat oleh guru. 

b) Dengan lembar pengamatan 
yang sudah dibuat, tim 
peneliti mengamati 
performa guru dalam 
kegiatan pembelajaran 
konvensional. Aspek-aspek 
yang diamati sesuai dengan 
lembar pengamatan dalam 
instrumen penelitian, yaitu: 

a) Kemampuan guru dalam 
memberikan motivasi pada 
siswa 

b) Memberikan pemahaman 
kepada siswa dengan 
mengkaitkan materi 
sebelumnya 

c) Melaksanakan pembelajaran 
yang bersifat kontekstual 

d) Menggunakan alat peraga / 
media dalam melakukan 
proses pembelajaran di 
kelas 

 
4) Refleksi 

Mendiskusikan hasil 
pengamatan pada siklus I untuk 
perbaikan pada pelaksanaan 
siklus II 

a) Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP) yang 
dibuat guru. 

b) Penampilan guru dalam 
kegiatan pembelajaran 
konvensional. 

c) Memeriksa hasil evaluasi 
dan memberi tindak lanjut 
kurang , hal ini disebabkan 
guru belum melakukan 
tindaklanjut dari hasil test 
yang diberikan.  

b. Siklus II 
Tindakan pada siklus II berdasarkan 
hasil refleksi pada siklus I. 

1) Perencanaan 
a) Kembali menetukan materi 

yang akan disajikan pada 
CD Glenn Doman Berbaisis 
multimedia 

b) Meminta kepada seluruh 
siswa masuk ke ruang 
laboratorium komputer dan 
dibagikan CD masing-
masing siswa untuk 
dioperasikan di masing – 
masing  komputer dengan 
didampingi oleh guru kelas 
dan para mahasiswa PGSD 
UNNES 

c) Mempersiapkan 
kelengkapan untuk 
persiapan pelaksanaan 
pembelajaran berbasis 
multimedia termasuk 
kelengkapan media 
komputer yang akan 
digunakan. 

d) Tim peneliti mengamati 
proses pembelajaran 
berbantukan CD interaktif 
multimedia serta mengamati 
peningkatan minat baca 
siswa pasca pelaksanaan 
pembelajaran pada siklus II 
ini. 

2) Tindakan 
a) Guru memberi acuan 

singkat tentang pelaksanaan 
pembelajaran ini yang 
berbeda dengan model 
pembelajaran pada siklus II 

b) Pendamping, dalam hal ini 
guru dan mahasiswa 
memberikan penjelasan 
kepada siswa mengenai 
operasional penggunaan CD 
interaktif dan melakukan 
proses pendampingan 
sampai pada proses post test 
secara online drai Cd 
tersebut. 

c) Dengan metode 
berbantukan komputer ini 
tugas guru kelas dibantu 
spenuhnya oleh CD 
interaktif, sehingga 
efektifitas dan efisiensi 
proses pembelajaran akan 
tercapai. 
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3) Pengamatan 
a) Tim peneliti kembali 

mengamati proses 
pembelajaran siklus II 
dengan menggunakan CD 
interaktif berbasis 
multimedia yang telah 
dibagikan pada siswa  

b) Tim peneliti  juga 
mengamati  performance 
para siswa dalam 
penggunaan komputer dan 
mengisi angket lembar isian 
responden terhadap 
penggunaan CD 
pembelajaran ini. 

c) Tim Peneliti melakukan 
resume hasil post test pada 
siklus II dari hasil test 
online yang dilakukan 
masing – masing siswa. 

4) Refleksi 
Refleksi pada siklus II 

dititikberatkan untuk melihat 
ketercapaian Hipotesis Tindakan 
Penelitian ini dan ketercapaian 
tujuan penelitian. Mendiskusikan 
hasil pengamatan pada siklus II, 
hasilnya sebagai berikut: 

a) Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP) yang 
dibuat guru. 

b) Pelaksanaan pembelajaran 
glenn doman berbasis 
multimedia untuk 
meningkatkan minat baca 
siswa kelas I Sekolah dasar. 

c) Kemampuan siswa dalam 
menjawab pertanyaan pada 
test evaluasi online masih 
cukup karena skor  yang 
diperoleh siswa stau kelas 
secara klasikal diperoleh 
nilai 2,28. 

d) Tabulasi hasil test online 
yang dilakukan pada siklus 
II ini mencapai peningkatan 
dari metode konvensional 
sebesar 89 % bernilai 
cukup, maka pada 
pelaksanaan pembelajaran 
berbasis multimedia ini 
mencapai 93 % bernilai 
baik. 
 

2. Minat Baca Siswa  
Angket minat baca dilakukan 

pada siklus II berdasarkan dari hasil 
post test yang dilakukan pada siklus II 
dengan berbantukan CD Interaktif 

Glenn Doman Multimedia. Dari hasil 
pengamatan tim peneliti didapatkan 
prosentase kenaikan yang signifikan, 
dari 35 siswa yang menjadi user dan 
responden penelitian ini hanya 7 % 
saja yang mendapatkan scor dengan 
kriteria cukup sehingga ada 93 % dari 
sejumlah siswa satu kelas yang 
mendapatkan skor dengan kriteria 
Baik. Sehingga angka 93 % tersebut 
dapat dikategorikan Tinggi pada skala 
perhitungan peningkatan minat baca 
siswa. 
 

Pembahasan 
Berdasarkan hasil refleksi pada 

kedua siklus, maka ada beberapa hal yang 
dapat dibahas dari hasil penelitian ini. 
Pembahasannya sebagai berikut. Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang 
dibuat guru khususnya tentang kebenaran 
materi dan urutan sistematikanya sudah 
baik. Hal ini karena adanya buku sumber 
yang dapat mereka gunakan. Penampilan 
guru dalam kegiatan kegiatan 
pembelajaran konvensional sebagai 
berikut : 

a. Kemampuan guru dalam 
memberikan motivasi pada 
siswa baik karena guru 
sudah melakukan aktivitas 
mengajar selama 30 tahun. 

b. Memberikan pemahaman 
kepada siswa dengan 
mengkaitkan materi 
sebelumnya cukup karena 
sedikit sekali materi 
sebelumnya yang 
disampaikan kembali oleh 
guru 

c. Melaksanakan pembelajaran 
yang bersifat kontekstual 
kurang\ 

d. Menggunakan alat peraga / 
media dalam melakukan 
proses pembelajaran di 
kelas baik, hal ini 
dibuktikan dengan adanya 
poster dan gambar untuk 
mendukung media 
pengajaran konvensional 

e. Melakukan penataan ruang 
yang mendukung kurang 

f. Menciptakan suasana kelas 
yang menyenangkan 
kurang karena guru belum 
sepenuhnya melaksanakan 
PAKEM  
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g. Memberikan  bantuan 
seperlunya pada siswa 
cukup 

h. Memeriksa hasil evaluasi 
dan memberi tindak lanjut 
kurang , hal ini disebabkan 
guru belum melakukan 
tindaklanjut dari hasil test 
yang diberikan. 

i. Hasil test yang dilakukan 
pada pembelajaran 
konvensional hanya 3 % 
saja yang mendapat nilai 
baik, 89 % cukup dan ada 9 
% mendapatkan nilai 
dengan kategori kurang. 

 
Dalam penelitian ini kesan 

umum dari siswa yang diajar adalah baik 
dan wajar. Daya serap siswa terhadap 
materi pembelajaran yang ditunjukkan 
dengan hasil pre test dan post test  
semakin meningkat, yaitu 3 % yang 
mendapat skor dengan kategori baik pada 
siklus I dan 60 % pada siklus II yang 
mendapat kategori baik, dapat dilihat 
pada gambar 2. Minat baca siswa juga 
semakin meningkat dengan adanya hasil 
post test siklus II dan hasil pengamatan 
langsung pada proses pembelajaran 
berbasis multimedia. 
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Gambar 1. Grafik Tingkat keberhasilan siswa dalam 

membaca  
dengan glenn doman multimedia 

 
VISUALISASI PEMBELAJARAN GLENN 
DOMAN MULTIMEDIA 
 

 
Gambar 2. Tampilan Awal Pembelajaran 

Glenn Doman Multimedia 

4. Kesimpulan dan Saran 
  
A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian 
dan pembahasannya maka dapat 
disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 
1. Daya serap siswa terhadap materi 

dalam mata pelajaran Bahasa 
Indonesia semester 1 kelas I dapat 
ditingkatkan. Hal ini ditandai 
dengan baiknya rencana 
pelaksanaan pembelajaran yang 
dibuat guru, kemampuan siswa 
dalam menyerap materi 
pembelajaran baik konvensional 
maupun berbasis multimedia pada 
siklus II mengalami peningkatan 
yang signifikan , sehingga 
diharapkan model pembelajaran 
seperti ini sapat selalau diterapkan 
guru pada tiap pembelajarannya. 

2. Hasil belajar siswa dalam dalam 
mata pelajaran Bahasa Indonesia 
semester 1 kelas I dapat 
ditingkatkan., khususnya pada 
pokok bahasan meningkatkan 
pemahaman dan minat membaca 
terhadap siswa yaitu ditandai 
dengan meningkatnya nilai rata-
rata siklus I dan Siklus II. 

3. Minat belajar siswa dalam mata 
pelajaran Bahasa Indonesia 
berbantuan CD pembelajaran 
glenn doman berbasis multimedia 
masuk dalam kategori tinggi, yaitu 
skor rata-ratanya adalah 60 % 

 
B. Saran 

Untuk meningkatkan minat, 
kemampuan dalam belajar mandiri dan 
memupuk rasa percaya diri siswa dalam 
membaca, maka disarankan beberapa 
hal yaitu: 
1. Kegiatan pembelajaran interaktif 

berbasis multimedia perlu 
diimplementasikan sebagai variasi 
dalam model pembelajaran yang 
diterapkan. 

2. Siswa dan guru perlu dilakukan 
proses update ilmu pengetahuan 
terutama berkaitan dengan 
penggunaan teknologi informasi. 
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Abstrak 

Dalam menghasilkan layanan akademik yang berkualitas pada pendidikan tinggi, penerapan teknologi informasi 
(TI) merupakan kebutuhan yang mutlak diperlukan sehingga dibutuhkan suatu pengelolaan TI yang terstruktur. 
Tata Kelola TI merupakan suatu hubungan yang terstruktur dan terdapat proses untuk mengarahkan dan 
mengendalikan organisasi guna mencapai tujuannya . Penelitian ini   menggunakan  COBIT (Control Objective  
for Information and Related Technology) pada  domain Deliver and Support (DS). Studi penerapan terhadap 
layanan teknologi informasi pada sebuah perguruan tinggi ini  bertujuan untuk mengetahui keselarasan 
penerapan  layanan teknologi informasi dengan layanan teknologi informasi yang diterapkan. Penelitian ini 
diawali dengan pengumpulan data guna mendapatkan proses TI  yang akan dianalisa maturity level  untuk 
kondisi yang sekarang dengan kondisi yang diharapkan. Berdasarkan analisa maturity terdapat gap antara level 
yang diharapkan dengan level maturity saat ini. Adapun rekomendasi yang diberikan untuk menutupi gap 
tersebut berdasarkan  attribut maturity dan usulan tata kelola yang dihasilkan dengan mengacu pada ketentuan 
COBIT. 
  
 
Kata Kunci : Tata Kelola TI, COBIT, maturity  
 
 
1. Pendahuluan  

 
 Perguruan tinggi merupakan sebuah institusi 
dengan salah satu tugas yang diembannya adalah 
memberikan pelayanan masyarakat guna 
menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) di era 
global saat ini yang    bermutu dan berdaya saing 
tinggi. Dalam prosesnya, perguruan tinggi 
membutuhkan sumber informasi yang mutakhir dan 
selalu terkini. Pengembangan implementasi 
teknologi informasi dan komunikasi di perguruan 
tinggi merupakan upaya yang sudah seharusnya 
dilakukan. Aktivitas utama dalam perguruan tinggi 
sesuai dengan fungsi utamanya yaitu sebagai 
penyelenggara pendidikan adalah layanan akademik.  

 Dalam menghasilkan layanan akademik yang 
berkualitas pada pendidikan tinggi, penerapan 
teknologi informasi (TI) merupakan kebutuhan yang 
mutlak diperlukan. Pada umumnya penerapan TI 
akan disertai suatu konsekuensi kebutuhan biaya 
yang tinggi, baik dari segi pengadaan hardware, 
penggembangan software, implementasi dan 
pemeliharaan sistem secara keseluruhan . Hal 
tersebut dilakukan dengan harapan dapat tercapainya 
rencana dan strategi TI yang telah didefinisikan 

khususnya serta rencana dan strategi bisnis institusi 
secara keseluruhan.  
 
 Sebagai perguruan tinggi yang 
menyelenggarakan pendidikan berbasiskan teknologi 
informasi, penggunaan TI sangat dibutuhkan  guna 
mendukung dalam pencapaian rencana dan strategi 
bisnis institusi ini dalam menjalankan proses 
layanan akademik yang terintegrasi maka  di 
butuhkan sebuah metode yang membantu proses 
tersebut dalam mencari keselarasan pencapaian 
tersebut maka diperlukan studi analisis penerapan 
teknologi informasi  dalam mendukung layanan 
dengan menggunakan framework COBIT pada 
domain Delivery and Support (DS) dengan metode 
ini di harapakan permasalahan pada pelayanan 
akademik akan terselesaikan . 
 
2. Metode Penelitian  
 

Metode  penelitian yang akan digunakan dalam 
penelitian ini adalah studi literatur, pengumpulan 
data, analisis organisasi  serta  rekomendasi tata 
kelola. 

 
 

No Makalah : 002 
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1. Studi Pustaka 
Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan 
beberapa teori, kerangka kerja dalam bidang 
Tata Kelola TI . Teori  dan kerangka kerja  
merupakan metode yang sering digunakan dan 
menjadi acuan dalam kegiatan akademis.  
 

2. Pengumpulan Data  
Dalam penelitian ini jenis yang dikumpulkan 
adalah data primer dan data sekunder.  

a. Data Primer  adalah data yang  diperoleh langsung 
dari responden  yang didapat dari hasil: Wawancara  
dan kuesioner dengan pihak pengelola TI. 

 
b. Data Sekunder  didapat melalui pengkajian 
terhadap  dokumen – dokumen resmi serta laporan – 
laporan kegiatan internal. 

 
3. Analisis Organisasi  
Analisa data  dilakukan berdasarkan fakta yang 
ditemukan dan konsep kerangka kerja penelitian. 
Analisis organisasi meliputi analisis terhadap 
organisasi secara keseluruhan serta analisis terhadap 
unit  TI organisasi. 
 
3. Tata Kelola  TI 

 
 Sebelum membahas tentang tata kelola TI akan 
dikemukan terlebih dulu tentang  definisinya. 
Definisi tentang tata kelola TI yang diambil dari IT 
Governance Institute adalah sebagai berikut (IT 
Governance Institute,2007) :  

 
Tata kelola TI didefinisikan sebagai 
tanggungjawab eksekutif dan dewan direktur, 
dan terdiri atas kepemimpinan, struktur 
organisasi serta proses-proses yang 
memastikan TI perusahaan mendukung dan 
memperluas obyektif dan strategi organisasi.  

 
Tujuan tata kelola TI adalah agar dapat 
mengarahkan upaya TI, sehingga memastikan 
performa TI sesuai dengan pemenuhan obyektif 
berikut: 
  
TI selaras dengan perusahaan dan realisasi 
keuntungan yang dijanjikan.  
1. Penggunaan TI memungkinkan perusahaan 

mengeksploitasi peluang dan memaksimalkan 
manfaat.  

2. Penggunaan sumber daya TI yang bertanggung 
jawab.  

3. Manajemen yang tepat akan resiko yang terkait 
TI.  

 
Tata kelola TI mencakup area terdiri dari kelima 
fokus area tata kelola TI, dua diantaranya : value 
delivery and risk management merupakan outcome, 
sedang tiga lainnya merupakan driver (pendorong) : 

strategic alignment, resource management dan 
performance measurement. 
 
3.1 COBIT (Control Objectives For Information 

And Related Technology) 
 

  Tujuan utama COBIT adalah memberikan 
kebijakan yang jelas dan praktek yang baik dalam 
tata kelola TI dengan membantu manajemen senior 
memahami dan  mengelola resiko terkait tata kelola 
TI dengan cara memberikan kerangka kerja tata 
kelola TI dan panduan detailed control objective 
(DCO) bagi pihak manajemen, pemilik proses 
bisnis, user dan auditor. 
Secara garis besar, COBIT framework terdiri atas 4 
domain utama: 
1. Plan and Organise (PO) 
2. Acquire and Implement (AI) 
3. Deliver and Support (DS) 
4. Monitor and Evaluate (ME) 
Adapun domain Deliver and Support (DS) 
berkonsentrasi pada teknis – teknis yang mendukung 
terhadap proses pelayanan TI.  

Domain DS terdiri dari 13 control objectives, 
yaitu : 

DS1 – Define and manage service levels. 
DS2 – Manage third-party services.  
DS3 – Manage performance and capacity. 
DS4 – Ensure continuous service. 
DS5 – Ensure systems security. 
DS6 – Identify and allocate costs. 
DS7 – Educate and train users. 
DS8 – Manage service desk and incidents. 
DS9 – Manage the configuration. 
DS10 – Manage problems. 
DS11 – Manage data. 
DS12 – Manage the physical environment. 
DS13 – Manage operations. 

 
Maturity Models 

 
COBIT mempunyai 5 model kematangan 

(maturity models) untuk mengontrol proses-proses 
TI dengan menggunakan metode penilaian (scoring) 
sehingga suatu organisasi dapat menilai prosesproses 
TI yang 
dimilikinya dari skala dari 0 sampai 5.Maturity 
model yang ada pada COBIT yaitu:[1][2] 
 

 
Gambar 1. Skala Model Kematangan 
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0-Non-Existent. Tidak terdapat proses yang  
terdokumentasi. Organisasi tidak mengetahui bahwa 
terdapat permasalahan yang harus diatasi. 
1-Initial.  Terdapat bukti bahwa organisasi telah 
mengetahui bahwa terdapat permasalahan yang perlu 
diatasi, namun tidak ada proses terstandarisasi selain 
pendekatan ad-hoc yang cenderung diterapkan pada 
individu atau berdasarkan kasus per kasus. 
Pendekatan keseluruhan terhadap manajemen tidak 
terorganisir dengan baik. 
2-Repeatable.  Proses telah berkembang hingga 
tingkatan dimana prosedur sejenis diikuti oleh 
beberapa orang yang memiliki pekerjaan yang sama. 
Tidak ada  prosedur standar komunikasi atau 
pelatihan formal dan tanggung jawab diserahkan 
pada individu. Terdapat tingkat ketergantungan yang 
tinggi pada pengetahuan individu. 
3-Defined.  Prosedur telah distandarisasi, 
didokumentasikan, dan dikomunikasikan melalui 
pelatihan, namun kepatuhan pada proses-proses 
tersebut bergantung pada individu dan 
penyimpangan akan terdeteksi.  
4-Managed.  Terdapat kemungkinan untuk 
mengukur kesesuaian dengan prosedur dan 
mengambil tindakan apabila proses tidak berjalan 
secara efektif. Proses berada pada peningkatan yang 
konstan dan memberikan petunjuk yang baik.  
5-Optimised.  Proses telah ditingkatkan hingga ke 
tingkat best practice 
 
 Berdasarkan hasil peningkatan secara kontinu 
dan pemodelan kematangan terhadap organisasi 
lainnya. TI digunakan secara terintegrasi untuk 
mengotomasi alur kerja, menyediakan metode untuk 
meningkatkan kualitas dan efektivitas sehingga 
membuat perusahaan dapat beradaptasi dengan 
cepat. Selain itu, COBIT juga mempunyai ukuran-
ukuran lainnya sebagai berikut:[1][2]   
1. Outcome Measures /Key Goal Indicators (KGIs) 
Menekankan ukuran ukuran yang akan memberikan 
gambaran kepada manajemen apakah fungsi 
TI,proses TI atau aktivitas TI yang ada telah 
mencapai tujuan yang telah ditentukan. 
 
2. Performance Indicators /Key Performance 
Indicators (KPIs) 
Menekankan ukuran-ukuran untuk menentukan 
seberapa baik bisnis, fungsi TI atau proses TI 
dilakukan dalam pencapaian suatu tujuan. 

4. Analisa 
 

  Sistem informasi yang ada saat ini dan adalah 
Sistem Informasi Akademik (Siak), Sistem 
Informasi Keuangan (SiKeu), Sistem Informasi 
Perkuliahan, Sistem Informasi Program Studi dan 
Sistem Informasi kemahasiswaan.  AMIK XYZ 
memiliki infrastruktur jaringan  yang telah 
menghubungkan seluruh gedung . Jumlah Total PC 

yang terhubung dengan jaringan infrastruktur adalah 
256 PC. 
 
4.1  Identifikasi strategi bisnis dengan IT Goals 
 
 Penggunaan analisa SWOT digunakan untuk 
memperoleh strategi bisnis dalam pengelolaan TI 
yang menjadi dasar dalam penentuan IT Goals dan 
control process utama. Analisis SWOT didapatkan 
berdasarkan wawancara dan observasi dengan pihak 
terkait serta berdasarkan dokumen – dokumen yang 
berkaitan dengan  pengelolaan TI yang terdapat pada 
Institusi. 
 

Berdasarkan hasil tersebut maka dilakukan 
pemetaan dari strategi bisnis yang didapatkan dari 
analisa SWOT dengan IT Goals dan control process 
yang berkaitan. Pemetaan dilakukan dengan 
menggunakan Appendix I – Tables Linking Goals 
and Processes (Cobit 4.1, 2007) . 

 
Berdasarkan tabel 1 Linking Goals and 

Processe [Lampiran ]   diatas maka didapatkan hasil 
mapping antara bisnis strategi dengan IT Goals 
seperti pada Tabel 2. Mapping Bisnis Strategi dan IT 
Goals :   

 
Tabel 2. Mapping Bisnis Strategi dan IT Goals 

Strategi Bisnis  
Number 
IT Goals 

Mengoptimalkan pengembangan dan 
Pengelolaan Infrastruktur TI 

13 ,15 

Melakukan Pelatihan, Training bagi 
dosen dan mahasiswa   

15 

Meningkatkan kualitas perangkat 
yang digunakan sesuai dengan 
spesifikasi 

7 ,15 

Melakukan standarisasi  Keamanan 
Jaringan baik Intranet maupun 
internet  

21 ,26 

Melakukan pengembangan sistem  
informasi dengan data yang 
terintegrasi.  

4 
 

Memastikan sistem  evaluasi kinerja 
aplikasi dan Infrastruktur TI untuk 
menjaga aset informasi 

13,20 

Memastikan penggunaan security 
jaringan/aplikasi yang optimal   

19, 21 

Penyusunan mekanisme pengelolaan 
dan evaluasi  sistem yang baku 
 

21,26 

 
Dari Tabel 2. Mapping Bisnis Strategi dan IT 

Goals  kemudian dilakukan pemetaan IT Goals ke IT 
process dengan menggunakan tabel “Linking IT 
Goals to IT Processes” [Lampiran Tabel 1]   dan 
hasilnya terdapat pada tabel 3. Mapping IT Goals 
dan IT Processes 
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Tabel 3. Mapping IT Goals dan IT Processes 

IT 
Goa
ls 

IT Goals 
Control 
Process  

4 Optimise the use of information PO2, DS11 

7 
Acquire & maintain integrated and 
standardised application system  

PO3, 
AI2,AI5 

13 
Ensure proper use and performance 
of the applications and technology 
solutions 

PO6,AI4,AI
7,DS7,DS8 

15 
Optimise the IT infrastructure , 
resources and capabilities 

PO3,AI3,DS
3,DS7,DS9 

19 
Ensure that critical and confidential 
information is witheld from those who 
should not have to access it 

PO6,DS5,DS
11,DS12 

20 
Ensure the automated bussiness 
transactions and information 
exchanges can be trusted 

PO6,AI7,DS
5 

21 

Ensure that IT services and 
infrastructure can properly resist and 
recover from failures due to error, 
deliberate attack or disaster 

PO6,AI7,DS
4,DS5,DS12,
DS13,ME2 

26 
Maintain the integrity of information 
and processing infrastructure 

AI6, DS5 

 
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi  secara 
umum terhadap bagian yang berkaitan dengan 
proses layanan akademik menunjukan  bahwa 
proses-proses yang dianggap penting adalah 
DS5(Memastikan keamanan sistem) dan DS11 
(Mengelola Data). 
 Hasil pengukuran kematangan  yang 
dikembangkan tersebut berdasarkan 6 (enam) 
attribut kematangan COBIT yang meliputi : 

1. Kepedulian dan komunikasi 
2. Kebijakan, stándar dan prosedur 
3. Perangkat dan otomasi 
4. Keahlian dan kepakaran 
5. Tanggung jawab dan Akuntabilitas 
6. Penentuan dan pengukuran pencapaian. 

  
 Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara 
dengan responden, didapatkan perbedaan (gap) yaitu 
tingkat kematangan pada tingkat kematangan proses 
saat ini (current maturity level) adalah level 2 dan 
tingkat kematangan proses yang diinginkan (target 
maturity level) adalah level 4.  
 
4.2  Rekomendasi untuk Mengatasi Gap 
Kematangan proses  TI 
 
4.2.1 DS5 Memastikan keamanan sistem 

  Rekomendasi untuk menuju ke tingkat 
kematangan 3- Defined Process : 
 Keamanan sistem difokuskan pada server dan 

data recovery. 
 Proteksi data dilakukan untuk  unit – unit 

tertentu. 
 Adanya penggunaan perangkat standar untuk 

otomasi. 
 Terdapat kebijakan keamanan sistem dilakukan 

pada level aplikasi dan basis data. 

 Terdapat kebijakan keamanan sistem secara 
fisik dilakukan melalui pembatasan akses ke 
ruang server. 
 
Rekomendasi tingkat kematangan 3 harus 

dipenuhi terlebih dahulu sehingga dapat melanjutkan 
menuju rekomendasi tingkat kematangan 4 

 
Rekomendasi untuk menuju ke tingkat kematangan 
4- Managed and Measurable : 
 Kebijakan dan pelaksanaan keamanan dilengkapi 

dengan dasar keamanan spesifik. 
 Analisis dampak dan resiko keamanan TI 

dilakukan secara konsisten. 
 Pengujian terhadap gangguan merupakan proses 

standar dan terformalisasi yang menuju pada 
peningkatan.  

 Tanggung jawab untuk keamanan TI telah 
ditetapkan secara jelas, dikelola dan diterapkan. 

 Pelaporan keamanan TI dihubungkan dengan 
tujuan bisnis. 

 
4.2.2 DS11 Mengelola data 

    
Rekomendasi untuk menuju ke tingkat 

kematangan 3- Defined Process : 
 Dilakukan sosialisasi pemahaman akan 

kebutuhan manajemen data sehingga  kebutuhan 
tersebut telah dipahami dan diterima di 
perusahaan secara keseluruhan. 

 Kebutuhan keahlian dalam mengelola data 
diidentifikasi dan didokumentasikan secara 
lengkap. 

 Kepemilikan dan tanggung jawab manajemen 
data ditetapkan serta permasalahan integritas 
dan keamanan data dikendalikan oleh pihak 
yang bertanggung jawab. 

 Ditetapkannya beberapa tujuan dan pengukuran 
dalam pengelolaan data yang terkait dengan 
tujuan bisnis.  
Rekomendasi tingkat kematangan 3 harus 

dipenuhi terlebih dahulu sehingga dapat melanjutkan 
menuju rekomendasi tingkat kematangan 4. 
 
Rekomendasi untuk menuju ke tingkat kematangan 
4- Managed and Measurable : 
 Dilakukan sosialisasi kebutuhan bagi 

manajemen data secara utuh dan tindakan yang 
diperlukan di organisasi. 

 Prosedur-prosedur secara lengkap pada proses 
pengelolaan data yang mengacu pada standar, 
yang menerapkan internal best-practice, 
diformalkan dan disosialisasikan secara luas 
serta dilakukan sharing knowledge. 

 Kebutuhan skill secara rutin diupdate untuk 
seluruh proses pengelolaan data guna 
mendapatkan keahlian dan sertifikasi mengenai 
pengelolaan data.  
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 Tanggungjawab dan kepemilikan pada 
manajemen data didefinisikan secara jelas, 
ditetapkan dan dikomunikasikan dalam 
organisasi. Ada budaya untuk memberikan 
penghargaan sebagai upaya memotivasi peran 
ini. 

 Indikator pencapaian tujuan dan kinerja 
disepakati oleh user dan dimonitor dengan 
proses yang telah didefinisikan serta dikaitkan 
dengan tujuan bisnis dan rencana strategi TI. 

 
4.3 Usulan Pengelolaan Proses TI COBIT 

 
 Pembuatan usulan Tata Kelola TI untuk masing-
masing proses mengacu pada COBIT– Management 
Guidelines yang berisi pedoman atau arahan 
manajemen dalam hal pengontrolan dan pengukuran 
TI guna memastikan keberhasilan setiap proses 
untuk mencapai tujuannya. 
 
Usulan penerapan Tata Kelola DS 5 Memastikan 
keamanan sistem  
 
Outcome Measures  
1. Tidak ada insiden yang menyebabkan 

ketidakpercayaan civitas akademika 
2. Kesesuaian antara hak akses dengan tanggung 

jawab dalam  organisasi . 
3. Jumlah  insiden yang terkait dengan 

pengaksesan informasi oleh yang tidak berhak, 
kehilangan maupun kerusakan oleh 
penyalahgunaan data dan informasi  dalam 
periode waktu yang ditentukan  
 

Performance Indicators  
1. Persentase  sistem yang mampu memonitor 

secara aktif . 
2. Jumlah layanan berkaitan dengan keamanan, 

permintaan perubahan dan perbaikan data. 
3. Jumlah down time yang diakibatkan oleh 

insiden keamanan . 
 

4.2.2 Usulan Penerapan Tata Kelola  DS11 
Mengelola Data  
 
Outcome Measures  
a. Sebuah pengukuran kepuasan pengguna dengan 

ketersediaan data . 
b. Penurunan jumlah kerusakan data seperti 

redudansi, duplikasi dan ketidakkonsistenan 
data. 

c. Penurunan jumlah kejadian karena 
ketidakmampuan dalam pemulihan data kritis  
bagi proses bisnis. 

d. Persentase kesuksesan restorasi data. 
 
Performance Indicators   
a. Penurunan waktu untuk recovery data.  
b. Frekuensi pengujian back-up. 

c. Interval waktu antara kejadian, deteksi dan 
koreksi kesalahan. 
 

5. Kesimpulan  
  
 Berdasarkan hasil  penelitian ini dapat  
disimpulkan sebagai berikut :  
1. Pada  penentuan proses TI utama  didapatkan 

control proccess  yang perlu dikelola 
penerapannya adalah proses DS5 (menjamin 
keamanan sistem) dan DS 11 (Mengelola Data) 

2. Tingkat kematangan proses saat ini belum 
mencapai tingkat yang diinginkan. Untuk dapat 
mencapai tingkat tersebut maka dibutuhkan 
tahapan – tahapan penyetaraan yang dilakukan 
dengan pemberian rekomendasi pada setiap 
proses. 

3. Rekomendasi pengelolaan TI yang diajukan 
saling kaitan berkaitan antara satu proses 
dengan proses lainnya sehingga aktifitas di 
masing – masing proses dapat terkontrol dan 
meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja 
TI sebagai pendukung layanan sistem informasi 
akademik. 
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Abstrak 

Kegiatan peminjaman dan pengembalian buku pada perpustakaan merupakan proses yang dilakukan setiap hari. 
Informasi-informasi seputar buku dan data mahasiswa yang meminjam dan jumlahnya tidak sedikit terkadang 
menjadi kendala sebagian perpustakaan untuk melacak peminjam yang terlambat mengembalikan sebuah  buku. 
Dengan adanya penggabungan teknologi mobile-communication terutama SMS (Short-Message-Service), 
pengiriman informasi pun menjadi semakin mudah dilakukan. Saat ini teknologi SMS-Gateway sudah umum 
digunakan kampus untuk keperluan pengiriman informasi maupun berita-berita penting kepada mahasiswanya 
agar selalu up-date informasi kegiatan akademik. Pada penelitian ini telah dibuat sebuah sistem yang 
mengintegrasikan pemanfaatan teknologi QR-Code dan SMS-Gateway untuk menginformasikan waktu 
pengembalian buku kepada peminjam. Mekanismenya yaitu: QR-Code pada literatur di-scan dengan webcam, 
kemudian disimpankan dalam file *.txt sehingga memudahkan dalam manajemen dokumentasi. Setelah data 
diolah, data tersebut kemudian dapat ditampilkan di terminal yang digunakan untuk melihat tanggal pinjam serta 
tanggal kembali seorang user peminjam. Total jumlah hari peminjaman adalah lima hari, dimana pada hari ke-3 
peminjaman, user akan diberikan notifikasi melalui SMS-Gateway. Hasil pada pengujian menunjukkan 
sensitifitas jarak antara webcam dengan ID (identity) QR-Code yang terdapat pada kartu perpustakaan setiap 
user, dan hasil pengiriman SMS berdasar syarat waktu yang ditetapkan pada instruksi program server SMS-
Gateway. 
 
Kata kunci : QR-Code, webcam, SMS-Gateway, terminal-client 
 
 
 
1. Pendahuluan 
 

Dewasa ini semakin banyaknya peminjam 
buku perpustakaan yang meminjam buku namun 
terlambat mengembalikannya. Hal ini membuat 
banyak peminjam lain kecewa karena tidak 
menemukan buku yang dicari karena sedang 
dipinjam dan belum dikembalikan. Oleh karena itu 
diperlukan sebuah software yang digunakan untuk 
melacak peminjam yang terlambat mengembalikan 
buku. Salah satu layanan yang digunakan untuk 
memberikan notifikasi lewat SMS (Short-Message-
Service) adalah layanan SMS-Gateway.  SMS-
Gateway adalah layanan teknologi yang digunakan 
agar perangkat PC atau laptop bisa berkomunikasi 
dengan mobile-station [6]. SMS-Gateway ini 
menerjemahkan kode antara mobile-station dan PC, 

karena kode yang digunakan PC dan mobile-station 
berbeda [5]. 

Selain software diperlukan sebuah tools yang 
berguna untuk melacak ID peminjam buku. QR-
Code (Quick Response Code) adalah salah satu 
metode yang digunakan untuk identifikasi suatu 
objek. Data yang diterima reader kemudian 
diteruskan ke basis-data komputer[1]. Sistem yang 
dikembangkan menggabungkan teknologi QR-Code 
yang berfungsi sebagai penghubung antara QR-Code 
reader dengan pembacaan basis-data dan 
pengolahan data pada komputer, serta sistem 
notifikasi pesan kepada peminjam dalam hal 
pengembalian buku dan pesan tanggal 
keterlambatan. Selain itu, client juga dapat 
mengecek kapan terakhir kali harus mengembalikan 
buku melalui beberapa terminal QR-Code di 
perpustakaan. 

No Makalah : 004
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2. Teknologi Quick Response Code (QR-Code) 
 
Perkembangan barcode telah menjadi sangat 

populer karena kecepatan pembacaan, akurasi dan 
karakteristiknya yang unggul[8]. Barcode menjadi 
populer dan kenyamanannya diakui secara universal, 
kode – kode tersebut mampu menyimpan informasi 
lebih lanjut, jenis karakter lain, yang dapat dicetak 
dalam ruang yang lebih kecil. 
Akibatnya, berbagai upaya dilakukan untuk 
meningkatkan jumlah informasi yang disimpan 
dalam barcode, seperti meningkatnya jumlah digit 
kode bar atau beberapa kode layout bar. Namun, 
perbaikan ini juga menyebabkan masalah seperti 
semakin besarnya area barcode, kerumitan dalam 
pembacaan, dan meningkatnya biaya pencetakan[9]. 
Oleh karena itu, kode 2D muncul dalam menanggapi 
kebutuhan-kebutuhan dan masalah-masalah ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1 Perubahan dari Barcode ke QR-Code 
 

Kode 2D juga mengalami kemajuan dari 
barcode dengan metode ditumpuk menjadi metode 
matriks yang memiliki kapasitas penyimpanan lebih 
meningkat dan informasi yang lebih padat. 

QR-Code adalah jenis pengkodean 2-D (dua 
dimensi) atau matriks barcode, yang dikembangkan 
dengan tujuan utama menjadi simbol yang mudah 
diinterpretasikan dengan alat scanner (seperti: QR-
scanner, telepon-seluler dengan kamera, dan 
smartphone).  Kode ini terdiri dari modul hitam 
diatur dalam pola persegi latar belakang putih. 
Informasi yang dikodekan dapat berupa teks, URL 
(Uniform Resource Locator) atau data lainnya. 
 QR-Code (2D Code) berisi informasi baik 
dalam arah vertikal dan horisontal, sedangkan kode 
bar berisi data dalam satu arah saja. QR-Code 
memiliki volume yang lebih besar jauh dari 
informasi dari barcode [8]. 
 
 
2.1 Konsep Terminal – Client 
 

Di dalam konsep terminal–client, terminal 
berfungsi sebagai interface (antar-muka) antara 
client dengan server. Yang menampilkan informasi 
disebut sebagai terminal sedangkan pihak yang 

menggunakan/mengambil informasi dari server 
disebut sebagai client[4]. Pada model komunikasi 
terminal-client  harus ada yang bertindak sebagai 
terminal dan juga harus ada yang bertindak sebagai 
client, serta sebuah jaringan yang menghubungkan 
client dan server tersebut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2 Skema Jaringan Terminal–Client 
 
 
2.2 SMS-Gateway 
 

Dasar sistem kerja SMS-Gateway adalah 
bagaimana agar sebuah komputer (PC, Personal-
Computer atau notebook) bisa berkomunikasi 
dengan mobile-station. SMS-Gateway menjadi 
penghubung antara mobile-station dan komputer[7]. 
Data-data dari mobile-station juga dapat diambil dan 
disimpan dalam basis-data yang telah terhubung 
melalui SMS-Gateway. Elemen-elemen pada SMS-
Gateway yaitu: komputer, mobile-station beserta 
kabel datanya atau modem-wireless (GSM/CDMA). 
Komputer berperan mengatur SMS sedangkan 
mobile-station atau modem-wireless difungsikan 
sebagai gateway. Dan penelitian ini, yang menjadi 
gateway-nya adalah mobile-station. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3 Skema Jaringan Komunikasi Layanan 
SMS-Gateway 

 
 
2.3 GAMMU (GNU All Mobile Management 

Utilities)  
 

GAMMU adalah tool yang digunakan untuk 
membangun SMS-Gateway. Tool ini meliputi 
aplikasi, script, dan driver untuk mengatur atau 
manajemen berbagai macam fungsi dari telepon 
seluler dan device yang sejenis. Demikian juga 
GAMMU telah memiliki versi yang dapat dijalankan 
pada platform Linux maupun Windows, dan bersifat 
open-source. 

C lie n t  1

C lie n t  2

S E R V E R

T e rm in a l-1

T e rm in a l-2

D E V IC E

D E V IC E

DATABASE SERVER

Jaringan GSMPC Dengan Aplikasi 
Gammu

NOTIFIKASI SMS KE PEMINJAM 
YANG TERLAMBAT 

MENGEMBALIKAN BUKU
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SIM CARD

Data Mhs
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Data Buku
(Kode Buku,
tgl pinjam,
tgl kembali)
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Kemampuan GAMMU selain bisa untuk 
mengirim/menerima SMS, GAMMU juga dapat 
mengirim/menerima MMS, backup/restore 
phonebook, serta upload/download file ke mobile-
station. Selain itu GAMMU telah support untuk 
lebih dari 400 jenis mobile-equipment [5]. 

Agar terjalin sinkronisasi antara GAMMU 
dengan web-server digunakan perintah exec() 
dalam menjalankan perintah command DOS; dan 
karena command inject GAMMU pada script 
menggunakan format EMS (Enhanced Message 
Service) maka memungkinkan pengiriman SMS 
dengan jumlah karakter lebih dari 160 buah [5]. 
 
 

3. Gambaran Umum Sistem 
 

Setiap saat teknologi selalu berkembang, 
perkembangan teknologi biasanya muncul dalam 
berbagai aspek kehidupan saat ini. Sebuah 
perpustakaan tentu juga mengalami perkembangan 
teknologi. Hal ini terlihat pada berbagai macam 
software untuk menunjang proses bisnis dalam 
perpustakaan. 

Sistem yang dirancang pada penelitian ini 
yakni menggabungkan sejumlah hardware maupun 
software yang kemudian diintegrasikan menjadi 
sebuah sistem yang dapat digunakan untuk 
mendukung proses peminjaman maupun 
pengembalian buku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4 Arsitektur Sistem yang dikembangkan 
 

 
4. Implementasi dan Pengujian 
 

Desain dan perancangan yang telah di buat 
kemudian direalisasikan ke dalam halaman web 

perpustakaan, Berikut adalah tampilan dari hasil 
desain dan perancangan sistemnya. 

Mekanisme kerja sistem dideskripsikan yaitu, 
setelah data tersimpan dalam file.txt, file 
tersebut kemudian diambil oleh web-server dan 
kemudian terseleksi berdasarkan record untuk 
disimpankan ke basis data. Proses seleksi data yang 
terdapat dalam ID QR-Code adalah berdasarkan 
NIM, Nama, No_Telepon dan alamat. Semua data 
yang ada dipisahkan dengan tanda “//” untuk 
menandai NIM, Nama, No_Telepon dan alamat. 
Sedangkan untuk menandakan antara satu data 
dengan data yang lain, pemisahnya adalah “QR-
Code:DEMO”. Data yang terakhir masuk adalah 
data yang paling bawah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5.  Tampilan Admin Login 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 6.  Tampilan Input Data 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 7.  Tampilan Data Siswa 
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Gambar 8.  Tampilan Pengembalian yang telat 
 
Pengujian yang dilakukan dengan melihat 

sensitifitas QR-Code terhadap kamera webcam pada 
pengujian jarak dan simbol QR-Code tersebut, serta 
menguji pengiriman notifikasi SMS kepada 
peminjam buku berdasar instruksi yang telah 
dikodekan pada server SMS-Gateway; dan pada 
Tabel 4.1 s.d 4.3 menginformasikan hasil pengujian 
sensitivitas web-camera terhadap QR-Code yang 
dihadapkan. Hasilnya menunjukkan sensitivitas 
berada pada waktu dan linieritas terbentuk antara 
jarak dan response-time sensitivitas. 

Tabel 4.1 Pengukuran pada jarak 15cm 
sebanyak 20 kali 

Pengukuran-1: 0.662ms Pengukuran-11: 0.615ms 
Pengukuran-2: 0.661ms Pengukuran-12: 0.612ms 
Pengukuran-3: 0.659ms Pengukuran-13: 0.610ms 
Pengukuran-4: 0.649ms Pengukuran-14: 0.600ms 
Pengukuran-5: 0.640ms Pengukuran-15: 0.590ms 
Pengukuran-6: 0.638ms Pengukuran-16: 0.589ms 
Pengukuran-7: 0.630ms Pengukuran-17: 0.540ms 
Pengukuran-8: 0.625ms Pengukuran-18: 0.538ms 
Pengukuran-9: 0.622ms Pengukuran-19: 0.530ms 
Pengukuran-10: 0.620ms Pengukuran-20: 0.520ms 
Average senstitivitas waktu = 0,6075ms 
 

Tabel 4.2 Pengukuran pada jarak 10cm  
sebanyak 20 kali 

Pengukuran-1: 0.582ms Pengukuran-11: 0.529ms 
Pengukuran-2: 0.580ms Pengukuran-12: 0.520ms 
Pengukuran-3: 0.572ms Pengukuran-13: 0.510ms 
Pengukuran-4: 0.570ms Pengukuran-14: 0.500ms 
Pengukuran-5: 0.568ms Pengukuran-15: 0.493ms 
Pengukuran-6: 0.560ms Pengukuran-16: 0.486ms 
Pengukuran-7: 0.555ms Pengukuran-17: 0.472ms 
Pengukuran-8: 0.550ms Pengukuran-18: 0.465ms 
Pengukuran-9: 0.540ms Pengukuran-19: 0.437ms 
Pengukuran-10: 0.530ms Pengukuran-20: 0.430ms 
Average senstitivitas waktu = 0,52245ms 
 

Tabel 4.3 Pengukuran pada jarak 5cm 
sebanyak 20 kali 

Pengukuran-1: 0.562ms Pengukuran-11: 0.469ms 
Pengukuran-2: 0.549ms Pengukuran-12: 0.427ms 
Pengukuran-3: 0.540ms Pengukuran-13: 0.419ms 
Pengukuran-4: 0.535ms Pengukuran-14: 0.376ms 
Pengukuran-5: 0.530ms Pengukuran-15: 0.312ms 
Pengukuran-6: 0.520ms Pengukuran-16: 0.305ms 
Pengukuran-7: 0.519ms Pengukuran-17: 0.298ms 
Pengukuran-8: 0.510ms Pengukuran-18: 0.256ms 
Pengukuran-9: 0.495ms Pengukuran-19: 0.235ms 
Pengukuran-10: 0.472ms Pengukuran-20: 0.221ms 
Average senstitivitas waktu = 0,40405ms 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Gambar 8.  Hasil Perbandingan Jarak terhadap 
sensitivitas waktu 

 
Pengujian selanjutnya adalah pengujian simbol 

QR-Code. Cara pengujian simbol ini adalah dengan 
membolak-balikkan simbolnya, cara ini digunakan 
untuk mengetahui apakah dengan membolak- 
balikkan simbol QR-Code, QR-Code tersebut masih 
dapat terbaca atau tidak oleh webcam. Cara 
pengujian terlihat pada Gambar 4.6 s.d 4.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 9.  QR-Code dalam keadaan tegak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 10.  QR-Code dimiringkan ke kanan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 11.  QR-Code dibalik ke kiri 
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Gambar 12.  QR-Code yang dibalik ke arah bawah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 13.  QR-Code yang diputar arahnya 
 

Selanjutnya dilakukan pengujian untuk SMS- 
Gateway dengan tujuan mengetahui 
kesuksesan/kegagalan sistem SMS-Gateway dalam 
memberikan notifikasi (reminder) dari perpustakaan 
ke mahasiswa (peminjam buku); disamping itu juga 
untuk mengetahui delay propagasi  SMS yang 
dikirimkan ke mobile-station tujuan.  

Berikut ini adalah beberapa hasil pengujian 
SMS-Gateway yang dilakukan: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 14. Tampilan pada mobile-station client 
pada tgl 11/08/2011 pukul 07.20 

 
Skenario pengembalian buku di-set pada 

tanggal 14 Agustus 2011. Kondisi dan pra-syarat ini 
dikodekan pada server SMS-Gateway, dan 
dilakukan pengujian untuk melihat hasil kode yang 
telah diinstruksikan apakah berjalan sesuai dengan  
yang ditetapkan. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 15. Tampilan pada web-server pada tgl 
11/08/2011 pukul 19.20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 16. Tampilan pada mobile-station client 
pada tgl 12/08/2011 pukul 23.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 17. Tampilan pada web-server pada tgl 
12/08/2011 pukul 23.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 18. Tampilan pada mobile-station client 
pada tgl 13/08/2011 pukul 00.00 
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Gambar 19. Tampilan pada web-server pada tgl 
13/08/2011 pukul 00.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 20. SMS yang diterima client 
 
Terlihat bahwa kode yang diinstruksikan telah 
berjalan dengan baik sesuai yang ditentukan dan 
ditetapkan. 
 
 
5. Penutup 
 

Sistem QR-Code dengan dukungan layanan 
SMS-Gateway telah berjalan dengan baik. Baik 
dalam arti kata: QR-Code ter-capture dan SMS 
terkirim sesuai waktu yang ditetapkan. 

Sensitivitas respon waktu oleh perangkat 
dipengaruhi oleh jarak QR-Code dengan web-
camera. 

Posisi QR-Code pada saat proses scanning tidak 
berpengaruh terhadap sensitivitas web-camera. 

Notifikasi SMS telah berjalan dengan baik 
sesuai instruksi yang di-kode-kan, terbukti berdasar 
hasil pengujian dengan berbagai waktu yang 
berbeda. 
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Abstrak 

Dalam kegiatan pengambilan keputusan, dibutuhkan informasi agar menghasilkan keputusan yang berkualitas. 
Sistem Business Intelligence (BI) berperan sebagai sistem pendukung keputusan. Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai institusi pemerintah yang bertanggung jawab dalam perencanaan 
pembangunan nasional memiliki kekurangan yaitu kurangnya informasi dalam melakukan perencanaan. 
Penelitian ini mengkaji tiga hal: rumusan model pengambilan keputusan dengan menggunakan BI, kebutuhan 
data yang dipergunakan oleh sistem BI, dan penerapan sistem BI berbasis open source berdasarkan hasil uji coba 
rumusan model pengambilan keputusan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang sistem BI yang dapat 
mendukung kegiatan pengambilan keputusan untuk kegiatan perencanaan di Bappenas. Metodologi penelitian 
menggunakan model waterfall yang terdiri dari empat tahap yaitu tahap analisis, desain, dan implementasi. Hasil 
yang diperoleh pada tahap analisis adalah kebutuhan-kebutuhan data yang dipergunakan oleh sistem BI. 
Selanjutnya pada tahap desain dirancang model pengambilan keputusan dengan menggunakan BI serta model 
data warehouse menggunakan model bintang. Implementasi dilakukan berdasarkan hasil yang diperoleh pada 
tahap analisis dan desain. Uji coba pengambilan keputusan dilakukan di suatu unit kerja dengan menggunakan 
sistem BI untuk melihat sejauh mana sistem dapat diterapkan di Bappenas. Kesimpulan yang diperoleh adalah 
bahwa model pengambilan keputusan dengan menggunakan sistem BI dapat dimanfaatkan oleh Bappenas untuk 
memperkaya informasi dalam perencanaan. 
 
Kata kunci : Business Intelligence, data warehouse. 
 
 
 
1. Pendahuluan 

 
Peranan informasi sangatlah penting dalam 

suatu organisasi, terutama organisasi pemerintah. 
Seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi 
dan Komunikasi (TIK) organisasi pemerintah 
didorong untuk lebih memanfaatkan TIK untuk 
meningkatkan kemampuan mengolah, mengelola, 
menyalurkan, dan mendistribusikan informasi baik 
untuk kepentingan internal maupun pelayanan 
publik. Jika TIK tidak dimanfaatkan dengan optimal 
maka akses terhadap infomasi akan menjadi 
terkendala. 

Keterbatasan dalam pengaksesan informasi 
merupakan salah satu permasalahan yang perlu 
dibenahi di negara ini. Untuk menghilangkan hal 
tersebut, sekat-sekat birokrasi yang ada di setiap 
instansi pemerintah sebisa mungkin harus 
dihilangkan, serta membentuk sistem yang 
memungkinkan instansi-instansi tersebut dapat 
berkoordinasi dan bekerja secara terpadu. Dengan 
demikian informasi antara pemerintah dengan publik 

dan antar instansi pemerintah akan mengalir dengan 
baik. 

Aliran informasi antar instansi pemerintah 
sangat dibutuhkan dalam menunjang ketersediaan 
data dalam pengambilan keputusan. Hal ini 
berkaitan dengan risiko yang akan dihadapi dalam 
setiap keputusan yang ditetapkan oleh instansi 
tersebut karena kebijakan yang dihasilkan sangat 
berpengaruh terhadap publik. Jika suatu keputusan 
diambil tanpa adanya informasi yang akurat, maka 
kemungkinan besar hasil yang diperoleh tidak akan 
sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dengan 
demikian untuk meningkatkan kualitas keputusan 
yang dihasilkan dalam suatu instansi, dibutuhkan 
informasi yang akurat sebagai pendukungnya. 
Selanjutnya, informasi yang akurat tersebut juga 
digunakan dalam membuat suatu perencanaan. 

Kegiatan perencanaan merupakan salah satu 
kegiatan yang membutuhkan kegiatan pengambilan 
keputusan, bahkan memerlukan serangkaian 
keputusan seperti: “Apa yang harus dilakukan?”, 
“Kapan?”, “Bagaimana?”, atau “Di mana?” [8]. 

No Makalah : 006
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Oleh karena itu, informasi mutlak dibutuhkan 
sebagai penunjang kegiatan perencanaan. Jika 
kegiatan perencanaan tidak didukung oleh informasi 
yang akurat, maka rencana yang dihasilkan akan 
memiliki kualitas yang rendah sejalan dengan 
serangakaian keputusan yang dihasilkan dalam 
proses perencanaan tersebut. Salah satu instansi 
yang memerlukan berbagai informasi untuk 
pengambilan keputusan dalam pembuatan 
perencanaan adalah Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Bappenas). 

Bappenas merupakan lembaga pemerintah 
non-kementerian yang bertanggung jawab dalam 
kegiatan perencanaan pembangunan nasional di 
Indonesia. Bappenas berperan dalam penyusunan 
rencana kerja pemerintah, baik jangka pendek 
(tahunan), jangka menengah (5 tahun), dan jangka 
panjang (20 tahun). Rencana kerja pemerintah yang 
dihasilkan oleh Bappenas bersifat nasional. Oleh 
sebab itu, hasil dari kegiatan perencanaan yang 
dilakukan oleh Bappenas akan menjadi pedoman 
bagi pemerintah daerah dalam penyusunan rencana 
kerja daerah. Peranan Bappenas dalam hal ini adalah 
melakukan koordinasi dan kerja sama dengan 
seluruh Bappeda agar rencana yang dihasilkan tidak 
menyimpang dari rencana kegiatan pemerintah. 
Dalam melakukan perencanaan, Bappenas selalu 
mengandalkan data yang disediakan oleh Badan 
Pusat Statistik (BPS) yang telah disahkan secara 
hukum atau legal. Selain itu, Bappenas juga 
menggunakan data pendukung lain yang disediakan 
oleh lembaga pemerintah lain, terutama dari 
Kementerian/Lembaga terkait. Namun, Bappenas 
kerap menghadapi permasalahan dalam hal 
ketersediaan data. 

Permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia 
sangatlah kompleks, seperti kemiskinan, 
pengangguran, ketahanan pangan, dan lainnya. 
Untuk itu, dibutuhkan beragam data sebagai 
penunjang dalam kegiatan perencanaan. Akan tetapi, 
kurangnya informasi merupakan permasalahan yang 
selalu dihadapi oleh Bappenas, sehingga dapat 
mempengaruhi kualitas keputusan yang 
dihasilkannya. Selama ini, Bappenas selalu 
mengandalkan data sekunder yang telah disediakan 
oleh BPS. Namun, sumber data tersebut tidaklah 
cukup karena masih banyak kebutuhan data 
Bappenas yang belum mampu disediakan oleh BPS 
sehingga ada kebijakan-kebijakan yang diambil 
tanpa suatu dasar informasi yang akurat dan hanyak 
sekedar mengikuti tren kegiatan perencanaan yang 
telah dilakukan sebelumnya. Hal ini dilakukan 
secara berulang-ulang setiap tahunnya dan sudah 
menjadi rutinitas Bappenas. Oleh karena itu, 
dibutuhkan suatu sistem yang dapat mendukung 
pengambilan keputusan untuk perencanaan. Secara 
umum penelitian ini mengkaji: 
 Bagaimana rumusan model pengambilan 

keputusan untuk pembuatan perencanaan 

dengan menggunakan Business Intelligence 
(BI)? 

 Data apa sajakah yang dibutuhkan oleh sistem 
BI dalam kegiatan perencanaan di Bappenas? 

 Sejauh mana uji coba rumusan model 
pengambilan keputusan dengan menggunakan 
sistem BI berbasis open source dapat diterapkan 
di Bappenas? 
 

2. Dasar Teori 
 

Pada Bagian ini akan diuraikan mengenai 
beberapa teori, yaitu data warehouse dan business 
intelligence. Berikut akan dipaparkan terlebih 
dahulu mengenai data warehouse. 
 
2.1 Data Warehouse 
 

Data warehouse merupakan sistem 
penyampaian informasi [6]. Data diintegrasikan 
kemudian ditransformasi ke dalam sistem sehingga 
menghasilkan suatu informasi yang berguna dalam 
pengambilan keputusan strategis. Menurut Inmon, 
data warehouse merupakan sebuah koleksi data 
yang memiliki karakteristik: subject-oriented, 
integrated, time-variant, dan nonvolatile untuk 
mendukung proses pengambilan keputusan oleh 
manajemen [2]. Untuk menghasilkan informasi yang 
memiliki karakteristik seperti yang telah disebutkan, 
data warehouse didukung oleh berbagai komponen 
teknologi. 

Komponen data warehouse dapat dibagi 
menjadi empat komponen seperti pada Gambar 1. 
Keempat komponen tersebut adalah: source data, 
data staging, data storage, dan information delivery 
[2]. Input dari data warehouse berasal dari source 
data dan outputnya berupa information delivery 
yang berguna dalam melakukan analisis dan 
pengambilan keputusan. Namun, data yang 
tersimpan di dalam data warehouse memiliki 
karakteristik data yang berbeda. Data yang disimpan 
harus merupakan data multidimensional. 
 

 
Gambar 1 Komponen data warehouse 

 
Untuk merancang suatu data multidimensi 

dibutuhkan suatu pemodelan yang disebut dengan 
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pemodelan multidimensional. Model yang banyak 
digunakan adalah model bintang atau yang lebih 
dikenal dengan star schema. Model bintang terdiri 
dari dua jenis tabel yaitu tabel fakta yang berada di 
tengah diagram dan tabel dimensi yang mengelilingi 
tabel fakta. Contoh model bintang dapat dilihat pada 
Gambar 2. Pada contoh tersebut, tabel fakta 
dikelilingi oleh dimensi produk, waktu, pelanggan, 
dan sales. Berikut ini akan dijelaskan mengenai 
karakteristik tabel dimensi dan fakta. 
 

 

Order Measures 

Order Dollars 

Cost 

Margin Dollars 

Quantity Sold 

Customer 

Customer Name 

Customer Code 

Billing Address 

Shipping Address 

Order Date 

Date 

Month 

Quarter 

Year 

Product 

Product Name 

Brand Tabel Fakta 

Dimensi Pelanggan 

Dimensi Waktu 

Dimensi Produk 

Salesperson 

Salesperson Name 

Territory Name 

Region Name 

Dimensi Sales 

 
Gambar 2 Model bintang 

 
Tabel dimensi merupakan dimensi-dimensi yang 
diperhatikan dalam melakukan analisis. Berikut ini 
merupakan karakteristik dari tabel dimensi. 
 Primary key dari tabel dimensi mengidentifikasi 

setiap baris secara unik. 
 Memiliki banyak kolom atau atribut sehingga 

dapat dikatakan tabel dimensi merupakan tabel 
yang bersifat lebar secara horizontal. 

 Isi dari atribut-atribut kebanyakan memiliki 
format dalam bentuk teks dan jarang sekali 
memiliki format numerik. 

 Suatu atribut tidak harus terhubung secara 
langsung dengan atribut lain dalam satu tabel 
dimensi. 

 Untuk menghasilkan performa query yang 
efisien, sebaiknya tabel dimensi tidak 
dinormalisasi karena jika mengalami 
normalisasi nantinya akan menciptakan tabel-
tabel tambahan sehingga query menjadi tidak 
efisien. 

 Atribut-atribut dalam tabel dimensi mampu 
menyediakan tingkat kedetilan data secara 
hierarkis mulai dari yang paling umum hingga 
yang paling detil. 

 Memiliki jumlah baris atau record yang lebih 
sedikit dari tabel fakta. 

 
Tabel fakta merupakan tempat disimpannya 
pengukuran atau measurements. Berikut ini 
merupakan karakteristik dari tabel fakta. 

 Sebuah baris pada tabel fakta terhubung dengan 
suatu kombinasi dari baris-baris dalam tabel 
dimensi. 

 Memiliki tingkat kedetilan pengukuran. 
 Mampu melakukan penjumlahan sederhana 

untuk setiap pengukurannya. 
 Memiliki atribut yang lebih sedikit 

dibandingkan dengan tabel dimensi. 
 Pengukuran pada tabel fakta dapat memiliki gap 

karena memiliki nilai. 
 Memiliki atribut lain selain atribut pengukuran 

yang berguna dalam melakukan analisis. 
 
Demikianlah penjelasan mengenai data warehouse. 
Berikutnya akan dipaparkan mengenai teknologi 
DMS. 
 
2.2 Business Intelligence 
 

Istilah Business Intelligence (BI) dipopulerkan 
oleh Howard Dresner dari Gartner Group pada tahun 
1989 yang menyebutkan bahwa BI merupakan 
sebuah konsep dan metode untuk meningkatkan 
kualitas keputusan bisnis dengan menggunakan 
sistem pendukung berbasis fakta (fact-based support 
systems) [7]. Di sini, intelligence diartikan sebagai 
kemampuan untuk belajar, memahami, atau 
mengatasi situasi baru [1]. 

Definisi lainnya menyebutkan BI merupakan 
suatu konsep, metode, dan proses yang tidak hanya 
bertujuan untuk meningkatkan kualitas keputusan 
bisnis, tetapi juga untuk mendukung realisasi strategi 
suatu organisasi [4]. Kemudian, tujuan BI tidak 
hanya untuk meningkatkan kualitas keputusan 
bisnis, tetapi juga untuk mendukung strategi bisnis 
organisasi. Ini menunjukkan bahwa BI terus 
mengalami evolusi dalam peranannya sebagai sistem 
pendukung keputusan. 

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, jelas BI 
merupakan sesuatu yang penting bagi suatu 
organisasi karena peranannya yang sangat strategis 
dalam mendukung strategi bisnis organisasi. Sistem 
BI dapat digunakan di industri perdagangan, 
asuransi, perbankan, keuangan, sekuritas, 
telekomunikasi, manufaktur dan lainnya. Area 
potensial digunakannya sistem BI mencakup: 
Customer Relationship Management (CRM), 
analisis penjualan, analisis keuntungan, 
pengendalian biaya, segmentasi pasar, pendukung 
pelaporan keuangan, penilaian risiko, dan  
penyelidikan dalam kasus dugaan penipuan atau 
fraud [5].  

Dengan banyaknya manfaat yang dapat 
diperoleh, berbagai organisasi secara luas sudah 
menerapkannya baik swasta mapun pemerintah. 
Khusus di bidang pemerintahan, Departemen 
Keuangan negara bagian Minnesota, Amerika 
Serikat, sudah mengaplikasikannya. Aplikasi 
tersebut digunakan untuk mendukung para 
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pengambil keputusan dalam melakukan manajemen 
keuangan yang lebih baik. Hal ini dilakukan dengan 
cara menyajikan seluruh informasi tepat di hadapan 
mereka [3]. Arsitektur BI disusun berdasarkan lima 
lapisan yaitu client interface, presentation, 
application, application integration, dan database 
seperti pada Gambar 3. 
 

 

Client 
Interface 

Presentation 

Application 

Application 
Integration 

Database 

Web Browser 

BI Portal 

Reporting tools Dashboard OLAP tools 

Data Integration (ETL) tools 

Data warehouse 

 
 

Gambar 3 Arsitektur BI 
 

Sistem BI merupakan sistem yang berbasis 
web sehingga pada client interface didukung oleh 
web browser yang disediakan oleh sistem operasi 
seperti Microsoft Internet Explorer. Selain itu dapat 
pula diperoleh web browser yang bersifat open 
source seperti Mozilla Firefox, Opera, dan lainnya. 
Hal ini berguna agar sistem dapat diakses di 
manapun juga tanpa harus menginstal sistem di tiap-
tiap komputer client. 

Pada lapisan presentation terdapat portal BI 
yang menjembatani antara pengguna dengan sistem. 
Di portal inilah pengguna berinteraksi dengan sistem 
untuk melakukan analisa dan pembuatan laporan. 
Portal BI merupakan sebuah tampilan yang 
menggabungkan berbagai aplikasi pendukung BI 
yang berada pada lapisan application seperti 
reporting tools untuk pembuatan laporan, dashboard 
untuk penyajian informasi strategis, OLAP tools 
untuk melakukan analisa melalui ad hoc query, dan 
sebagainya. 

Komponen terpenting dalam sistem BI terdapat 
pada lapisan application integration dan database. 
Pada application integration, terdapat data 
integration (ETL) tools untuk mengintegrasikan data 
dari berbagai sumber data yang ada dalam suatu 
organisasi. Tools ini memiliki peranan yang sangat 
penting untuk menjamin kualitas data yang ada pada 
data warehouse yang berada pada lapisan database. 
Jika data dalam data warehouse kurang baik, maka 
kualitas keputusan yang dihasilkan akan menjadi 
kurang baik pula. 
 
3. Proses Perencanaan Pembangunan Nasional 
 

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, 
perencanaan pembangunan nasional mencakup 
penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi 
pemerintahan yang meliputi semua bidang 
kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara 
Republik Indonesia. Perencanaan tersebut disusun 
secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan 
perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah 
sesuai dengan kewenangannya. Hasil dari kegiatan 
perencanaan di tingkat pemerintah pusat adalah 
sebagai berikut: 

 Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
(RPJP) Nasional. 

 Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
(RPJM) Nasional. 

 Rencana pembangunan tahunan atau 
Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 

 Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Kementerian/Lembaga (Renstra-KL). 

 Rencana Pembangunan Tahunan 
Kementerian/Lembaga (Renja-KL). 

 
Berikut adalah alur penyusunan RKP yang 
dilakukan tiap tahun oleh Bappenas (lihat Gambar 
4). 

 
 

 
Gambar 4 Alur kegiatan perencanaan pembangunan 
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Kegiatan penyusunan RKP dimulai ketika 
Kementerian Negara PPN/Bappenas menyusun 
rancangan awal RKP yang berpedoman pada 
RPJMN. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan 
penetapan prioritas program RKP dan pagu indikatif 
yang bekerja sama dengan Departemen Keuangan 
sebagai penentu anggaran pembangunan nasional. 
Keputusan mengenai prioritas program dan pagu 
indikatif dituangkan dalam Surat Edaran Bersama 
(SEB) Prioritas Program dan Pagu Indikatif. 
Selanjutnya Kementerian/Lembaga merancang 
Renja KL yang berpedoman pada SEB Prioritas 
Program dan Pagu Indikatif yang telah ditetapkan 
sebelumnya. Setelah itu, hasil rancangan Renja KL 
dan rancangan awal RKP akan menjadi bahan dalam 
penyusunan rancangan akhir RKP yang dilakukan 
oleh Bappenas. Hasil rancangan akhir RKP akan 
diserahkan ke Kabinet/Presiden untuk disusun 
menjadi suatu kebijakan-kebijakan fiskal dan RKP 
pemerintah. Tahap terakhir adalah pengesahan RKP 
yang dilakukan oleh Presiden yang dituangkan 
dalam suatu Keputusan Presiden mengenai RKP. 
Demikianlah penjelasan mengenai alur kegiatan 
penyusunan RKP. Berdasarkan alur kegiatan 
perencanaan yang telah dipaparkan sebelumnya, 
berikut ini akan dijelaskan mengenai model 
pengambilan keputusan untuk perencanaan dengan 
memanfaatkan sistem BI. 

Peranan Bappenas dalam alur perencanaan 
pembangunan nasional terdiri dari kegiatan 
penyusunan RPJPN, RPJMN, dan RKP. Selain itu 
sebagai salah satu Kementerian/Lembaga, Bappenas 
juga berkewajiban untuk menyusun Renstra-KL, 
Renja-KL, dan RKA-KL. Keenam kegiatan tersebut 
seluruhnya berada dalam lingkup pemerintah pusat. 
Gambar 5 merupakan ilustrasi model pengambilan 
keputusan untuk perencanaan dengan memanfaatkan 
sistem BI.  
 

RPJPN  RPJMN  RKP  RAPBN  APBN 

Renstra‐
KL 

Renja‐KL  RKA‐KL 
Rincian 
APBN 

Keterangan: 
Pedoman 
Diacu 
Dijabarkan 

1 2 

BAPPENAS 

Sistem Business Intelligence 

 
Gambar 5 Model pengambilan keputusan dengan 

memanfaatkan sistem BI 
 
4. Analisa dan Perancangan Sistem BI 

 
Berikut ini merupakan kebutuhan-kebutuhan 

fungsional yang harus difasilitasi oleh sistem BI: 

 
1) Pelaporan 

 Pengguna dapat membuat laporan sesuai 
dengan keinginan 

 Pengguna dapat membuat laporan dalam 
berbagai format 

2) Pengeksporan data OLAP 
 Pengguna dapat mencetak tampilan OLAP 
 Pengguan dapat mencetak grafik/diagram 

yang ditampilkan 
3) Analisis 

 Pengguna dapat menampilkan data OLAP 
 Pengguna dapat melakukan drill-up dan 

drill-down 
 Pengguna dapat menampilkan data yang 

diinginkan  
 Pengguna dapat menyajikan data dalam 

bentuk grafik/diagram 
 Pengguna dapat menampilkan data spasial 
 Pengguna dapat melakukan data mining 

4) Data integration 
 Pengguna dapat merancang proses ETL 
 Pengguna dapat melakukan integrasi data 

dari berbagai sumber data 
 

Gambar 6 merupakan diagram use case yang 
menunjukkan interaksi antara aktor dengan sistem 
BI. 
 

 
 

Gambar 6 Diagram use case sistem BI 
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Pada perancangan data warehouse digunakan 
skema bintang berdasarkan Prioritas Pembangunan 
yang ingin dipantau oleh Bappenas. Dalam Prioritas 
terdapat berbagai indikator yang harus diperhatikan. 
Misalnya untuk memantau tingkat pelanggaran 
hukum, maka skema bintang yang harus dibuat 
adalah seperti Gambar 7. 
 

 
Gambar 7 Model bintang analisa pelanggaran hukum 
 
5. Kesimpulan 

 
Berdasarkan pembahasan mengenai 

pengembangan sistem BI di Bappenas maka dapat 
ditarik kesimpulan bahwa kegiatan perencanaan 
yang dilakukan Bappenas dapat dirumuskan melalui 
suatu model pengambilan keputusan dengan 
memanfaatkan sistem BI. Dalam model tersebut, 
sistem dapat membantu para pengambil keputusan 
untuk menetapkan baik prioritas pembangunan 
nasional dalam penyusunan RPJMN, maupun 
prioritas kegiatan dalam penyusunan RKP. Rumusan 
model tersebut menjadi pedoman dalam identifikasi 
kebutuhan sistem. Adapun kebutuhan data Bappenas 
dapat diperoleh dari dokumen Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 
2004-2009 melalui prioritas-prioritas pembangunan 
serta sasaran-sasaran yang harus dicapai dalam 
prioritas tersebut. Berdasarkan sasaran 
pembangunan, indikator-indikator pencapaian 
sasaran dapat diperoleh. Dengan demikian 
kebutuhan data juga dapat diperoleh melalui 
indikator tersebut. Kebutuhan data tersebut akan 
menjadi input dalam pembentukan model data 
warehouse. 
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__________________________________________________________________________________________ 
Abstrak 

 
Tujuan Penelitian ialah untuk mengevaluasi dan memahami sistem informasi penjualan yang sedang berjalan 
(meliputi pengendalian manajemen dan pengendalian aplikasi), mengidentifikasikan kelemahan-kelemahan yang 
ada dalam sistem informasi penjualan dan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki setiap kelemahan yang 
ditemukan pada sistem informasi penjualan yang sedang berjalan. Hal tersebut dicapai dengan cara metode audit 
around the computer, mempelajari teori-teori yang bersangkutan, melakukan wawancara terhadap pihak yang 
terkait dan melakukan observasi. Hasil yang dicapai mengidentifikasi kelemahan-kelemahan yang ada pada 
sistem tersebut dan disajikan dalam bentuk matriks resiko. Simpulan yang diperoleh adalah input controls yang 
diterapkan sudah cukup baik sedangkan pada semua pengendalian yang ada (pengendalian manajemen dan 
aplikasi) kecuali input control masih terdapat beberapa kelemahan. Saran rekomendasi diberikan agar sistem 
informasi penjualan yang berjalan lebih efektif dan efisien. 
 

Kata kunci: Audit around computer,  Sistem Informasi Penjualan, Pengendalian Sistem 
 

 

 
1. Pendahuluan  
 
Menghadapi era globalisasi yang semakin modern 
dan kompleks, masyarakat semakin merasakan 
bahwa kehadiran dan kebutuhan akan teknologi dan 
informasi yang cepat, tepat, dan akurat semakin 
penting dalam menjalani dan mempertahankan 
kebutuhan hidup, baik dalam kehidupan sehari-hari, 
bidang khusus atau tertentu, hingga bisnis yang 
sangat rumit sekalipun. 
Kebutuhan akan teknologi dan informasi semakin 
menambah maraknya persaingan dalam dunia usaha 
atau bisnis diseluruh dunia. Teknologi yang handal 
dan modern akan menghasilkan kebutuhan informasi 
yang lengkap bagi para pemakainya. Dengan 
penggunaan teknologi serta tersedianya informasi 
yang akurat dan terpercaya, maka berbagai macam 
perusahaan, baik yang berskala nasional maupun 
internasional, akan menggunakannya sebagai 
pendukung berbagai aktivitas proses bisnis mereka. 
Untuk dapat menghasilkan informasi yang cepat, 
tepat, dan akurat bagi para pemakai, diperlukan 
adanya sebuah teknologi yang dapat terintegrasi 
dengan baik terhadap fungsi-fungsi pelaksana proses 
bisnis yang ada di dalam sebuah perusahaan. Fungsi 
dan bagian-bagian itu merupakan sebuah lingkaran 
atau siklus hidup sebuah perusahaan yang terus 
bergerak dan berkembang setiap saat. Mengingat 
begitu kompleks dan rumitnya proses bisnis yang 
ada dalam sebuah perusahaan, dan begitu banyak 

bagian yang tersebar di dalamnya, maka dari 
teknologi yang handal dibentuklah sebuah sistem 
yang handal pula. 
Memiliki sebuah sistem handal yang dapat 
meringankan dan membantu pelaksanaan proses 
bisnis dalam sebuah perusahaan, menjadi salah satu 
alternatif solusi yang dapat digunakan oleh pemilik 
perusahaan guna meningkatkan dan terus 
mengembangkan perusahaannya. Agar sebuah 
sistem dapat berperan dengan baik dalam 
melaksanakan fungsi dan tugasnya dalam proses 
bisnis, maka diperlukan adanya sebuah perancangan 
sistem yang terorganisir dengan baik dan rapi. 
Mengingat  bahwa proses bisnis yang lancar 
terbentuk dari komponen dan perangkat pelaksana 
bisnis yang terintegrasi dengan baik, dan bahwa 
sistem yang dirancang dan dihasilkan, dibentuk guna 
membantu semua komponen dan perangkat 
pelaksana tersebut dalam mencapai sasaran dan 
tujuan perusahaan, maka penelitian ini bermaksud 
untuk menulis, menganalisis, serta merancang 
sebuah sistem informasi akuntansi untuk membantu 
terlaksana dan terbentuknya proses bisnis yang 
lancar dan baik guna menghadapi persaingan dan 
tantangan bisnis global. 
 
2. Sistem Informasi Penjualan Tunai 
 
Sistem informasi adalah seperangkat prosedur yang 
terorganisasi dengan sistematik yang jika 

No Makalah : 007
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dilaksanakan akan menyediakan informasi yang 
dapat dimanfaatkan dalam proses pembuatan 
keputusan. Sistem informasi merupakan sekumpulan 
komponen berupa manusia, perangkat keras, 
perangkat lunak, jaringan komunikasi, dan sumber 
data yang terorganisasi yang saling berhubungan 
untuk pengambilan keputusan yang mendukung 
kegiatan operasional perusahaan [1, 2].  
Sistem Penjualan adalah sistem yang melibatkan 
sumberdaya dalam suatu organisasi, prosedur, data, 
serta sarana pendukung untuk mengoperasikan 
sistem penjualan, sehingga menghasilkan informasi 
yang bermanfaat bagi pihak manajemen dalam 
pengambilan keputusan. Sistem Informasi Penjualan 
diartikan sebagai suatu pembuatan pernyataan 
penjualan, kegiatan yang akan dijelaskan melalui 
prosedur-prosedur yang meliputi urutan kegiatan 
sejak diterimanya pesanan dari pembeli, pengecekan 
barang ada atau tidak ada dan diteruskan dengan 
pengiriman barang yang disertai dengan pembuatan 
faktur dan mengadakan pencatatan atas penjualan 
yang berlaku [3, 4]. 
 
3. Audit Sistem Informasi 
 
Audit pada dasarnya adalah proses sistematis dan 
objektif dalam memperoleh dan mengevaluasi bukti-
bukti tindakan ekonomi, guna memberikan asersi 
dan menilai seberapa jauh tindakan ekonomi sudah 
sesuai dengan kriteria berlaku, dan 
mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak terkait 
[5].  
Jenis audit terdiri dari [4]:  

1. Audit keuangan (Financial Audit) 
Audit keuangan bertujuanmenentukan 
apakah laporan keuangan secara 
keseluruhan telah dinyatakan sesuai dengan 
kriteria tertentu. 

2. Audit operasional (Operational Audit) 
Audit operasional bertujuan untuk 
pemeriksaan efektifitas, efisiensi, ekonomis 
atau tidaknya bidang kegiatan tertentu. 

3. Audit ketaatan (Compliance Audit ) 
Audit ketaatan adalah untuk pemeriksaan 
apakah klien atau nasabah telah mengikuti 
prosedur atau peraturan tertentu yang telah 
ditetapkan oleh yang berwenang. 

4. Audit E-commerce 
Bidang audit terhadap e-commerce 
merupakan kegiatan jasa yang ditekankan 
pada beberapa hal seperti perlunya 
pengungkapan praktek bisnis, perlunya 
keyakinan atas keandalan transaksi, dan 
perlindungan atas informasi. 

5. Audit kecurangan (Fraud Audit) 
Manajemen fraud mengacu kepada 
kejahatan organisasional, perbuatan para 
manajer untuk membuat laporan keuangan 
secara curang, memalsukan, membesar-

besarkan atau mengecilkan aktiva atau 
keuntungan dengan tujuan untuk menipu 
pihak-pihak di luar organisasi 

6. Audit sistem informasi 
Audit sistem informasi adalah proses 
pengumpulan dan evaluasi bukti-bukti 
untuk menentukan apakah sistem computer 
yang digunakan telah dapat melindungi 
asset milik organisasi, mampu menjaga 
integritas data, dapat membantu pencapaian 
tujuan organisasi secara efektif serta 
menggunakan sumberdaya yang dimiliki 
secara efisien.  

Tujuan dari audit sistem informasi adalah sebagai 
berikut [2]: 

1. Mengetahui pengendalian yang diterapkan 
oleh perusahaan dalam sistemnya. 

2. Mengidentifikasi kelemahan–kelemahan 
dari pengendalian yang diterapkan oleh 
perusahaan dalam sistemnya. 

3. Melakukan audit terhadap pengendalian 
sistem informasi yang sedang berjalan. 

4. Melakukan penilaian terhadap resiko 
berdasarkan kelemahan-kelemahan yang 
ditemukan pada pengendalian sistem 
informasinya. 

5. Membuat rekomendasi perbaikan 
berdasarkan kelemahan–kelemahan dan 
resiko yang ditemukan dari proses audit 
tersebut[7]. 

Tujuan Audit Sistem Informasi dapat 
dikelompokkan ke dalam dua aspek utama dari 
ketatakelolaan IT [4], yaitu : 

1. Conformance (Kesesuaian) – Pada 
kelompok tujuan ini audit sistem 
informasidifokuskan untuk memperoleh 
kesimpulan atas aspek kesesuaian, yaitu 
:Confidentiality (Kerahasiaan), Integrity 
(Integritas), Availability (Ketersediaan)dan 
Compliance (Kepatuhan) [8]. 

2. Performance (Kinerja) – Pada kelompok 
tujuan ini audit sistem informasidifokuskan 
untuk memperoleh kesimpulan atas aspek 
kinerja, yaitu :Effectiveness (Efektifitas), 
Efficiency (Efisiensi), Reliability 
(Kehandalan) [9]. 

4. Sistem yang berjalan saat ini 
Tabel 1. Event Table 
Event Internal 

Agent 
Start When Activity 

Melayani 
transaksi 
pembelian 
kendaraan 
baru 

Sales Counter 
/ Salesman 

Customer 
datang 
berkunjung 
ke showroom  

Mengentri data 
customer, 
Melakukan negosiasi 
dengan customer, 
Menyerahkan Surat 
Pesanan Kendaraan 
untuk diisi Customer, 
Menulis  pesanan ke 
SO 2 
rangkap,Menerima DP 
dari Customer, 
Menulis Tanda Terima 
Uang Muka Sementara 
2 rangkap. 
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Melayani 
konfirmasi 
pesanan dan 
mengajukan 
pembukaan 
faktur 

Sales 
Supervisor 

Menerima 
SPK dari 
Sales Counter 
/ Salesman 

Mengecek persediaan 
kendaraan, 
Mengkonfirmasi unit 
pesanan, Menyiapkan 
dokumen pendukung 
untuk pembukaan 
faktur. 

Melakukan 
pengajuan 
kredit  

Sales Counter 
/ Salesman 

Menerima 
dokumen-
dokumen 
pendukung 
dari  Sales 
Supervisor 

Menyerahkan data 
dokumen pendukung, 
Menerima PO yang 
sudah di validasi oleh 
pihak leasing. 

Melakukan 
pengajuan 
pembukaan  
Faktur  

Admin 
Messenger 

Menerima 
PO yang 
sudah di 
validasi pihak 
Leasing dari  
Sales Counter 
/ Salesman 

Membuat dokumen 3 
rangkap,Menyerahkan 
dokumen 3 rangkap 
beserta PO ke kantor 
pusat,Menerima 
Faktur Kendaraan 
Baru. 

Memproses 
pengiriman 
kendaraan 

Administrasi Menerima 
Faktur 
Kendaraan 
Baru dari  
Admin 
Messenger 

Menulis Bukti Serah 
Terima Kendaraan 2 
rangkap. 

Melakukan 
pengiriman 
kendaraan 

Driver dan 
Salesman 

Menerima  
Faktur 
Kendaraan 
Baru dan 
Bukti Serah 
Terima 
Kendaraan 
rangkap 1 
dari 
Administrasi 

Mengantar kendaraan 
beserta Faktur 
Kendaraan Baru dan 
Bukti Serah Terima 
Kendaraan rangkap 
1,Menjelaskan secara 
detail fungsi-fungsi 
manual 
kendaraan,Menerima 
BSTK rangkap 1 yang 
telah diotorisasi. 

Memproses 
penagihan 

Administrasi Menerima  
BSTK 
rangkap 1 
yang telah di 
otorisasi 
Customer 
dari 
Salesman 

Menulis Tanda Terima 
Tagihan 2 rangkap. 

Melakukan 
penagihan 

Admin 
Messenger 

Menerima  
Tanda 
Terima 
Tagihan dari  
Administrasi 

Menyerahkan Tanda 
Terima Tagihan 
rangkap 1 untuk 
pelunasan tagihan. 

 
5. Hasil Evaluasi 

 
Temuan-temuan yang didapat dari penelitian : 

Tabel 2. Temuan pada sistem yang berjalan 
N
o 

Pengend
alian 

Temuan Resiko Ting
kat 
Resi
ko 

Rekomend
asi 

1. Security Tidak 
terdapat 
sistem 
pengenda
lian 
keamanan 
seperti 
fire 
alarm, 
alat 
pemadam 
kebakara
n, dan 
kamera 
pengawas
. 

Tidak 
terdeteksinya 
kebakaran yang 
terjadi serta tidak 
memiliki alat 
untuk 
menanggulangi 
kebakaran 
tersebut.Sedangk
an dengan tidak 
adanya kamera 
pengawas, 
perusahaan tidak 
dapat 
memonitoring 
kejadian yang 
terjadi di luar 
jam kerja. 
Sehingga 
memungkinkan 
terjadinya 
pencurian atau 
tindakan negatif 

High Melengkap
i kegiatan 
perusahaan 
dengan fire 
alarm 
dengan 
ketepatan 
deteksi api 
yang 
akurat. 
Selain itu 
dilengkapi 
dengan alat 
pemadam 
kebakaran 
yang 
dengan 
cepat dan 
tepat dapat 
menanggul
angi 
kobaran api 
apabila 

lainnya baik dari 
pihak intern atau 
luar perusahaan. 

terjadi 
kebakaran. 
Juga 
dilakukan 
pemasanga
n CCTV 
untuk 
pengendali
an 
keamanan 
di tempat-
tempat 
yang 
dianggap 
memerluka
n tingkat 
pengawasa
n yang 
tinggi. 

  Tidak 
semua 
komputer 
yang 
digunaka
n 
menggun
akan anti 
virus 

Apabila 
komputer 
perusahaan 
terkena virus, 
akan 
mengakibatkan 
kehilangan atau 
kerusakan file. 

High Sebaiknya 
digunakan 
anti virus 
pada setiap 
komputer 

  Tidak 
semua 
komputer 
menggun
akan 
password 
untuk 
user 
protectio
n 

Orang yang tidak 
berwewenang 
dapat 
menggunakan 
komputer 

Medi
um 

Sebaiknya 
menggunak
an 
password 
untuk user 
protection 
agar 
terhindar 
dari 
penyalahgu
naan 
komputer 
oleh pihak 
yang tidak 
berwenang 

  Komputer 
tidak 
dilengkap
i dengan 
stabilizer 

Komputer dapat 
rusak akibat 
ketidakstabilan 
listrik 

Low Mengguna
kan 
stabilizer 
pada setiap 
komputer 

  Tidak 
terdapat 
UPS 
untuk 
menganti
sipasi 
pemadam
an listrik 

Data-data 
penting akan 
hilang akibat 
pemadaman 
listrik secara 
tiba-tiba 

Low Sebaiknya 
menggunak
an UPS 
pada setiap 
komputer 
terutama 
pada unit- 
unit yang 
memerluka
n atau 
menginput 
data-data 
yang akurat 
seperti 
bagian 
invoice dan 
bagian 
accounting 
yang 
berhubunga
n dengan 
penyimpan
an data 
penjualan 
perusahaan 
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  Tidak 
terdapat 
prosedur 
pemuliha
n dari 
bencana 
alam 
apabila 
bencana 
yang 
terjadi 
melumpu
hkan 
sistem 
informasi 

Jika terjadi 
bencana maka 
tidak adanya 
Disaster 
recovery plan 
yang dapat 
mengakibatkan 
kegiatan 
operasional 
perusahaan  akan 
berhenti dan 
perencanaan 
pembangunan 
kembali asset 
informasi 
perusahaan tidak 
terarah 

High Membuat 
Disaster 
recovery 
plan untuk 
mengantisi
pasi 
terjadinya 
bencana 
yang tidak 
terduga 
sehigga 
dapat 
mengurang
i tingkat 
kerugiaan 
yang di 
derita dan 
perencanaa
n 
pembangun
an kembali 
asset 
informasi 
perusahaan 
akan lebih 
terarah. 

  Asset 
sistem 
informasi 
tidak 
dicover 
dengan 
asuransi 

Apabila terjadi 
bencana, maka 
perusahaan akan 
kehilangan 
semua asset 
informasi yang 
dapat 
menyebabkan 
kerugian yang 
besar bagi 
perusahaan 

High Sebaiknya 
asset 
sistem 
informasi 
dicover 
dengan 
asuransi 

  Perusahaa
n tidak 
melakuka
n scan 
virus 
pada unit 
komputer 
dan 
server 
secara 
berkala 

Dapat 
menyebabkan 
komputer terkena 
virus tanpa 
sepengetahuan 
user sehingga 
dapat 
menyebabkan 
kerusakan pada 
perangkat 
komputer 

Low Sebaiknya 
scan virus 
secara 
berkala. 

  Karyawa
n 
diperbole
hkan 
membaw
a 
makanan 
dan 
minuman 
di dekat 
komputer 
 

Apabila makanan 
dan minuman 
tumpah akan 
mengotori 
dokumen-
dokumen penting 
yang ada di 
sekitar komputer 
dan juga dapat 
merusak 
hardware 
komputer 

Low Membuat 
peraturan 
agar setiap 
karyawan 
tidak 
diperboleh
kan 
membawa 
makanan 
dan 
minuman 
di dekat 
komputer 

  Perusahaa
n hanya 
melakuka
n back up 
data di 
kantor 
pusat 

Apabila terjadi 
hal-hal yang 
tidak diinginkan 
di kantor pusat 
seperti kebakaran 
atau pencurian 
maka perusahaan 
akan kehilangan 
back up data 
secara 
keseluruhan yang 
menyebabkan 
kegiatan 
perusahaan tidak 
berjalan dan 
menyebabkan 
kerugian 

High Melakukan 
back up 
data di 
lokasi lain 
yang masih 
terkait 
dengan 
perusahaan 
 
 
 
 
 
 

2. Operasio
nal 

Tidak 
selalu 
dilakukan 
pemelihar
aan 
secara 
periode 

Terjadi 
kerusakan pada 
hardware yang 
akan berakibat 
memperlambat 
proses kerja 

Low Adanya 
pengecekan 
terhadap  
hardware 
secara 
berkala 

untuk 
hardware 
perusahaa
n 

  Server 
dan back-
up server 
terletak 
dalam 
ruangan 
yang 
sama 

Apabila terjadi 
bencana yang 
merusak ruangan 
server, maka 
back-up server 
juga akan ikut 
rusak 

High Agar back-
up server 
diletakkan 
di ruang 
yang 
berbeda 
dengan 
server 
perusahaan 

  Tidak 
pernah 
dilakukan 
perawata
n secara 
rutin 
terhadap 
fisik 
sever 
kecuali 
server 
ada 
gangguan
. 

Kerusakan 
ringan hingga 
kerusakan berat 
pada server akan 
sulit untuk 
dideteksi bila 
tidak rutin 
dirawat. Serta 
kebersihan server 
itu sendiri tidak 
terjaga. 

Medi
um 

Dilakukan 
penjadwala
n bagi 
perawatan 
server 
paling 
tidak 
seminggu 2 
kali untuk 
melakukan 
pengecekan 
apabila 
terjadi 
error pada 
server 
sekaligus 
membersih
kan 
lingkungan 
di ruangan 
server agar 
terjaga 
kebersihan
nya. Hal ini 
akan 
meningkatk
an kinerja 
server. 

  Perusahaa
n tidak 
memiliki 
kriteria 
baku 
dalam 
melakuka
n 
pemilihan 
karyawan 

Kualitas 
karyawan sangat 
berpengaruh 
pada kinerjanya. 
Jika perusahaan 
memiliki 
karyawan yg 
kurang terampil 
karena tidak 
adanya kriteria 
baku pada awal 
pemilihan 
karyawan,  akan 
berpengaruh 
pada kegiatan 
operasional 
kantor. 

Medi
um 

Menetapka
n standar 
dan 
prosedur 
dalam 
melakukan 
pemilihan 
dan 
penerimaan 
karyawan 
sesuai 
dengan 
kebutuhan 
perusahaan
. 

  Tamu 
yang 
datang 
dapat 
langsung 
masuk ke 
ruangan 
operasion
al kerja. 

Memungkinkan 
terjadinya 
pencurian secara 
fisik maupun 
data 

Medi
um 

Adanya 
security 
untuk dapat 
meningkatk
an 
keamanan 
perusahaan 
untuk 
mencegah 
terjadinya 
pencurian 
secara fisik 
maupun 
data 

3. Input Tidak 
adanya 
peringata
n sewaktu 
user ingin 
menghap
us data 

Dapat 
mengakibatkan 
kesalahan dalam 
penghapusan 
data 

Low Menambah
kan pesan 
dalam 
aplikasi 
yang 
menanyaka
n kembali 
apakah 
data 
tersebut 
ingin 
dihapus. 
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4. Output Laporan 
tidak 
diotorisas
i terlebih 
dahulu 
sebelum 
didistribu
sikan 

Tidak terdeteksi 
apabila terjadi 
kesalahan pada 
laporan yang 
telah dibuat serta 
sulit untuk 
mempertanggung
jawaban hasil 
laporan 

Medi
um 

Setiap 
laporan 
yang baru 
saja 
dicetak, 
sebaiknya 
mendapat 
pemeriksaa
n secara 
detail dari 
pihak yang 
diberi 
wewenang 
setelah itu 
baru 
diberikan 
tanda 
tangan 

  Tidak 
menyerta
kan 
identitas 
perusahaa
n secara 
lengkap 
pada tiap 
laporan 
namun 
hanya 
menyerta
kan nama 
perusahaa
n saja 
 

Pihak perusahaan 
yang menerima 
laporan akan 
mendapatkan 
informasi yang 
kurang lengkap 
dari perusahaan, 
hal ini tidak 
efektif dan 
efisien bagi si 
penerima laporan 

Low Sebaiknya 
setiap 
kertas yang 
akan 
digunakan 
untuk 
mencetak 
laporan, 
langsung 
dicantumka
n kop surat 
yang 
lengkap 
yan g 
meyertakan 
nama, 
alamat, 
telp, dan 
hal lain 
yang 
bersifat 
informatif 
bagi si 
penerima 
laporan 

  Tidak 
dilakukan 
pengecek
an 
terhadap 
bentuk / 
format 
laporan 

Antara laporan 
satu dengan yang 
lain tidak 
terdapat 
keseragaman 
format sehingga 
dapat 
mempengaruhi 
penyajian 
laporan 

Low Sebaiknya 
setiap 
laporan 
sudah 
memiliki 
format 
yang dibuat 
sama dan 
seragam 
untuk 
dipakai 
pada tiap 
divisi. Hal 
ini jauh 
lebih 
praktis. 

  Tidak 
terdapat 
control 
terhadap 
penghanc
uran 
laporan 
yang 
sudah 
tidak 
dibutuhka
n lagi 

Hal ini 
menyebabkan 
penumpukan 
laporan pada 
tempat 
penyimpanan 
laporan. 

Low Sebaiknya 
perusahaan 
melakukan 
kebijakan 
dalam 
penghapusa
n laporan 
yang sudah 
tidak 
dipakai 
lagi. 

  Tidak 
memiliki 
batas 
waktu 
lamanya 
pengarsip
an 
laporan 

Laporan yang 
sudah tidak 
diperlukan 
(sudah diarsip 
dalam jangka 
waktu yang lama 
dan 
kemungkinan 
tidak akan 
digunakan 
kembali) hingga 
laporan yang 
masih akan 
digunakan 

Low Menetapka
n batas 
waktu 
pengarsipa
n laporan 
dan 
melakukan 
pengorgani
sasian 
terhadap 
laporan 
yang 
diarsip 
misalnya 

bercampur jadi 
satu sehingga 
apabila suatu saat 
arsip dibutuhkan 
akan menemukan 
kesulitan dalam 
pencariannya.Hal 
ini karena tidak 
ada batas waktu 
berapa lama arsip 
akan disimpan. 

berdasarka
n tanggal 
pembuatan, 
kepada 
siapa 
ditujukan 
atau 
berdasar 
jenis 
laporan. 

5. Boundar
y 

User ID 
dan 
password 
tidak 
dihapus 
atau 
diganti 
apabila 
karyawan 
yang 
bersangk
utan telah 
keluar 
atau 
berganti 
posisi. 

Hal ini 
memungkinkan 
staff 
menyalahgunaka
n user ID yang 
lama untuk 
kepentingan data 
perusahaan. 

Medi
um 

Sebaiknya 
user ID dan 
password 
karyawan 
yang sudah 
keluar dari 
perusahaan 
dihapus 
agar 
penyalahgu
naan user 
ID yang 
lama oleh 
karyawan 
baru tidak 
dapat 
dilakukan. 

  Tidak 
terdapat 
fasilitas 
lock jika 
password 
yang 
salah 
digunaka
n 
berulang 
kali 

Hal ini dapat 
mengakibatkan 
password dapat 
dijebol karena 
orang yang ingin 
mengambil data 
perusahaan dapat 
mencoba 
memasukkan 
password tanpa 
batas pemblokan 

High Sebaiknya 
memodifik
asi sistem 
dengan 
men-setting 
jumlah 
pembatasan 
kesalahan 
login yang 
dilakukan 
user. 

  User 
dapat 
selalu 
menggant
i 
password
nya 

Hal ini bisa 
berarti positif 
supaya password 
tidak diketahui 
oleh orang lain 
tapi dapat 
berdampak 
negatif apabila 
staff lupa akan 
passwordnya 
karena terlalu 
sering berganti 
password 

Low Sebaiknya 
ada 
kebijakan 
dalam 
menentuka
n waktu 
untuk 
menggantik
an 
password 
agar dapat 
menghinda
ri dari 
kelupaan 
password 
karena 
keseringan 
mengganti 
password. 

  Apabila 
program 
aplikasi 
yang 
digunaka
n 
ditinggal 
terlalu 
lama 
tanpa 
dilogout, 
pengguna 
aplikasi 
tersebut 
tidak 
perlu 
memasuk
kan ulang 
password. 

Hal ini 
berdampak 
negatif apabila 
pihak lain 
menjalankan 
aplikasi yang 
bukan menjadi 
wewenangnya. 
Misalnya dengan 
melakukan 
manipulasi data 

High Sebaiknya 
adanya 
masa 
waktu 
apabila 
program 
aplikasi itu 
ditinggal 
terlalu 
lama akan 
logout 
secara 
otomatis 
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Simpulan 
 
Berdasarkan hasil audit terhadap sistem informasi 
penjualan pada perusahaan, dalam sudut pandang 
(domain) Acquire dan Implement maka dapat 
diambil kesimpulan, bahwa  didalam perusahaan 
belum memiliki rencana dalam hal akuisi, 
implementasi dan pemeliharaan infrastruktur TI 
guna memenuhi kebutuhan yang akan datang. Hal 
ini dapat membuat kinerja perusahaan menurun 
akibat masih kurangnya perhatian perusahaan dalam 
pemeliharaan dan maintain terhadap bidang TI yang 
sudah ada. Selain itu bila dipandang dari sudut 
pengendalian, maka dapat disimpulkan sebagai 
berikut : 
1. Pengendalian Manajemen Keamanan 

Tidak terdapat prosedur pemulihan dari bencana 
alam apabila bencana yang terjadi 
melumpuhkan sistem, tidak terdapat system 
pengendalian keamanan seperti fire alarm, alat 
pemadam kebakaran, dan kamera pengawas. 

2. Pengendalian Manajemen Operasional 
Tamu yang datang dapat langsung masuk ke 
ruangan operasional kerja, server dan back-up 
server diletakkan dalam satu ruangan.  

3. Pengendalian Input 
Tidak adanya peringatan sewaktu user ingin 
menghapus data, Sistem dilengkapi fasilitas 
help untuk membantu user menghadapi trouble.  

4. Pengendalian Output 
Tidak terdapat control terhadap penghancuran 
laporan yang sudah tidak dibutuhkan, laporan 
hanya diberikan kepada atasan bila diminta 

5. Pengendalian Boundary  
Tidak terdapat fasilitas lock jika password yang 
salah digunakan berulang kali, User ID dan 
password tidak dihapus atau diganti apabila 
karyawan yang bersangkutan telah keluar atau 
berganti posisi.  

 
Saran 
 
Berikut ini dikemukakan saran-saran yang sekiranya 
dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan 
aktivitasnya dengan lebih efektif dan efisien:  
1. Pengendalian Manajemen Keamanan 

Sebaiknya perusahaan membuat prosedur 
pemulihan dari bencana alam  agar apabila 
terjadi bencana alam yang dapat melumpuhkan 
system, perusahaan dapat merencanakan 
pembangunan kembali asset informasi 
perusahaan secara terstruktur dan menyediakan 
fasilitas yang dapat menunjang keamanan 
kantor, seperti : fire alarm, alat pemadam 
kebakaran, dan kamera pengawas. 

2. Pengendalian Manajemen Operasional 
Adanya security untuk dapat meningkatkan 
keamanan perusahaan untuk mencegah 
terjadinya pencurian secara fisik maupun data, 

server dan back-up server sebaiknya diletakkan 
di tempat yang berbeda untuk menghindari 
terjadinya hal-hal yang tidak 
diinginkan.misalnya : kebakaran, trouble shot, 
korslet listrik, mati lampu. 

3. Pengendalian Input  
Adanya peringatan pada saat user akan 
menghapus data untuk menghindari kehilangan 
data akibat kelalaian yang disebabkan user. 

4. Pengendalian Output 
Adanya control terhadap penghancuran laporan 
untuk mengindari terjadinya pencurian data oleh 
pihak yang tidak berwenang, sebaiknya laporan 
yang dihasilkan harus memiliki ketentuan waktu 
yang konsisten. Misalnya : laporan dicetak 
setiap satu bulan sekali. 

5. Pengendalian Boundary 
Adanya fasilitas lock jika password yang salah 
digunakan berulang kali, hal ini dilakukan untuk 
menghindari terjadinya penjebolan password, 
dan sebaiknya User ID dan password karyawan 
yang telah keluar harus dihapus untuk 
menghindari terjadinya pencurian data. 
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Abstrak 

Artikel ini bertujuan untuk menguraikan dampak pemanfaatan eXtensible Business Reporting Language (XBRL)  
dalam memfasilitasi terwujudnya Good  Corporate Governance (GCG). Saat ini XBRL telah menjadi bahasa 
standar dalam pelaporan keuangan. Beberapa negara di dunia seperti Amerika Serikat, China, Jepang telah 
mewajibkan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa efeknya untuk menyampaikan laporan keuangan 
berbasis XBRL. Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa XBRL dapat meningkatkan akurasi dan 
transparansi dalam penyajian  data dan informasi keuangan. Sebagai bahasa mark-up, XBRL telah mengubah 
paradigma pelaporan keuangan dari document-centric menuju data-centric. Hal ini telah memberikan implikasi 
yang besar dalam penyiapan dan analisis laporan keuangan. Beberapa prinsip dalam GCG seperti transparansi, 
akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan diyakini dapat terfasilitasi dengan 
baik melalui pemanfaatan XBRL yang tepat.  Selain itu penyajian informasi keuangan juga menjadi lebih cepat 
dikarenakan kendala interoperabilitas antar sistem dapat diselesaikan dengan menggunakan XBRL.  Dengan 
didasari oleh penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, artikel ini berupaya memberikan rerangka 
pemikiran mengenai manfaat apa saja yang dapat diperoleh dari pemanfaatan XBRL dalam rangka mewujudkan 
penerapan GCG yang lebih baik. 
 
Kata kunci : eXtensible Business Reporting Language, Good Corporate Governance, Transparansi, 
Akuntabilitas, Laporan Keuangan. 
 
 
1. Pendahuluan 
 

Berbagai skandal yang melibatkan profesi 
akuntan seperti Enron, Arthur Anderson, 
WorldCom, Adelphia, Tyco dan Lehman Brother 
menimbulkan terjadi krisis kepercayaan antara 
investor dengan perusahaan-perusahaan yang telah 
go public [1]. Skandal-skandal yang melibatkan 
akuntan juga terjadi di Indonesia, seperti manipulasi 
catatan akuntansi pada PT. Kimia Farma, kasus audit 
PT Telkom, kasus audit bank beku operasi dan bank 
beku kegiatan usaha dan beberapa kasus lainnya 
seperti penggelapan pajak yang melibatkan KAP 
besar di Indonesia [2]. Kasus Enron dan Arthur 
Anderson tidak hanya berdampak pada 
dikeluarkannya regulasi Sarbanes-Oxley Act of 
2002, tetapi juga telah menyadarkan publik untuk 
lebih memperhatikan tindakan-tindakan etis dalam 
pengelolaan bisnis, baik yang dilakukan oleh 
manajemen maupun yang dilakukan oleh akuntan 
profesional [1]. 

Publik sangat berkepentingan dengan informasi 
yang akurat dan detail serta tepat waktu. Hal ini 
berkaitan dengan relevansi dari informasi yang 
sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. 

Tata kelola perusahaan yang baik (good corporate 
governance, GCG) saat ini sudah merupakan suatu 
kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan 
agar dapat menciptakan proses bisnis yang sehat. 

Selain melalui penerapan regulasi dan 
pengawasan yang ketat, pemanfaatan teknologi 
informasi merupakan aspek penting dalam 
meningkatkan GCG. Sistem teknologi informasi 
yang handal akan memfasilitasi tewujudnya 
pelaporan keuangan yang akurat, transparan dan 
tepat waktu [3], sehingga investor dapat melakukan 
pengambilan keputusan investasi dengan tepat. 

Pemanfaatan XBRL dalam pelaporan keuangan 
memberikan kemudahan dalam penyusunan 
sejumlah besar data, mengurangi perhitungan-
perhitungan yang dapat menimbulkan resiko 
kesalahan yang besar, meningkatkan kualitas dan 
akurasi informasi, serta penyampaian laporan yang 
lebih cepat. Dengan demikian XBRL dipercaya akan 
memberikan dampak yang besar bagi terwujudnya 
GCG. Tulisan ini akan memberikan paparan 
konseptual mengenai peran XBRL dalam 
meningkatkan terciptanya proses bisnis yang sehat 
yang mengacu pada prinsip-prinsip GCG. 

 

No Makalah : 008
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2. Tinjauan Literatur 
 
2.1 Extensible Business Reporting Language 

(XBRL) 
 

eXtensible Business Reporting Language 
(XBRL) dikembangkan oleh konsorsium yang terdiri 
dari organisasi keuangan terkemuka, kantor akuntan 
publik, penyedia jasa keuangan dan perusahaan-
perusahaan yang bergerak di bidang teknologi 
informasi (TI). Pemanfaatan XBRL bertujuan untuk 
mengurangi biaya informasi, meningkatkan 
kegunaannya serta mempercepat aliran dan 
distribusinya secara global. Implikasinya adalah 
laporan yang dihasilkan menjadi lebih dapat 
diandalkan (reliable), akurat dan interaktif. 
Informasi dengan kriteria seperti ini akan 
memberikan manfaat yang besar bagi investor dalam 
pengambilkan keputusan. Dengan demikian XBRL 
mampu memenuhi kebutuhan para pengguna laporan 
keuangan, melalui peningkatan nilai guna dari 
informasi keuangan yang disajikan di internet [4]. 

Perkembangan XBRL kini merambah dengan 
cepat. Pada tahun 2011, sejumlah negara di Asia dan 
Eropa telah dapat menerapkan pengarsipan pajak, 
statistik dan akuntansi dengan menggunakan XBRL. 
Hingga saat ini International Accounting Standards 
Committee Foundation  (IASCF) telah 
mengembangkan taksonomi XBRL yang dapat 
digunakan oleh Standar Akuntansi yang dapat 
digunakan di 120 negara di dunia [5]. 

 
2.2 Mekanisme Kerja XBRL 
 

XBRL dapat diartikan sebagai bahasa markup 
yang digunakan untuk membantu aktivitas bisnis 
sehingga secara efisien dapat menjembatani berbagai 
kendala perbedaan yang terjadi antara sistem [6]. 
Bahasa XBRL yang berlisensi open source ini 
memiliki struktur mirip dengan bahasa XML. 
Meskipun demikian XBRL mempunyai fungsi yang 
lebih baik dibandingkan dengan XML. XBRL juga 
memiliki fitur extensibilitas yang jauh lebih baik 
dibandingkan dengan XML [7]. 

XBRL terdiri dari dua bagian penting yaitu 
taksonomi dan instans (instances). Taksonomi 
XBRL merupakan klasifikasi yang menjadi dasar 
bagi penandaan elemen laporan keuangan. 
Taksonomi berisikan definisi-definisi tentang 
bagaimana sebuah elemen tersebut harus 
diperlakukan dalam dokumen XBRL. Instans XBRL 
adalah informasi keuangan yang sudah ditandai (di-
tag) dengan menggunakan kaidah sintaksis bahasa 
markup XBRL [6]. 

Pemanfaatan XBRL dilakukan dengan 
memberikan tag terhadap setiap data yang ada di 
dalam laporan keuangan sesuai dengan taksonomi 
XBRL yang digunakan. Tag menyebabkan masing-

masing data memiliki nilai guna yang lebih optimal. 
XBRL tidak mengubah item-item yang harus 
dilaporkan, tetapi memberikan cara yang lebih 
efisien dan efektif bagaimana item-item tersebut 
harus dilaporkan. Bagaimanakah sebenarnya cara 
kerja XBRL secara teknis? Bagian dari laporan 
keuangan di bawah ini  tersaji dalam bentuk 
hardcopy (paper-based). Elemen laporan keuangan, 
seperti kas, bank, asuransi dibayar dimuka, 
persediaan dan penjumlahan kesemuanya berupa 
total aktiva lancar bersifat statis. 

 
Kas 75,000.00 
Bank 700,000.00 
Asuransi Dibayar Dimuka 240,000.00 
Persediaan 500,000.00 

Total Aktiva Lancar 1,515,000.00 
 
Laporan keuangan yang sudah terkunci dalam 

format tertentu (misalkan saja HTML, PDF, DOC 
dan XLS) tidak memungkinkan pengguna untuk 
melakukan agregasi, ekstraksi dan duplikasi ulang 
dengan cara yang mudah. Pengguna harus 
melakukan proses copy-paste, ataupun penginputan 
ulang jika akan melakukan hal tersebut di atas. Peran 
XBRL adalah mengubah struktur penyajian data 
laporan keuangan di atas sehingga informasi tersebut 
dapat dibaca secara universal oleh mesin komputer 
dan manusia. Contoh kodifikasi atas baris laporan 
keuangan di atas dengan menggunakan XBRL 
diperlihatkan di bawah ini: 

 
<ifrs-gp:Kas unitRef="IDR" decimals="0" 
contextRef="Aktiva_Lancar">75000</ifrs-
gp:Kas> 
<ifrs-gp:Bank unitRef="IDR" 
decimals="0" 
contextRef="Aktiva_Lancar">700000</ifrs
-gp:Bank> 
<ifrs-gp:AsuransiDibayarDimuka 
unitRef="IDR" decimals="0" 
contextRef="Aktiva_Lancar">240000</ifrs
-gp:AsuransiDibayarDimuka> 
<ifrs-gp:TotalAktivaLancar 
unitRef="IDR" decimals="0" 
contextRef="Aktiva_Lancar">1515000</ifr
s-gp:TotalAktivaLancar> 

 
Skrip bahasa XBRL diatas dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 
a. ifrs-gp: adalah taksonomi XBRL yang 

digunakan  
b. unitRef: mendefinisikan jenis mata uang yang 

digunakan.  
c. decimals: mereferensikan jumlah desimal 

yang digunakan. 
d. contextRef: mereferensikan konteks 

informasi keuangan tersebut digunakan. 
 

Skrip yang dikemukakan diatas merupakan 
contoh ringkas mengenai kodifikasi atas elemen 
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dalam laporan keuangan dengan menggunakan 
XBRL. Dokumen yang berisikan elemen-elemen 
yang telah ditandai tersebut harus dilengkapi juga 
dengan beberapa skrip markup tambahan sesuai 
dengan skema XML agar menjadi dokumen instans 
XBRL yang lengkap. 

Untuk melihat dokumen XBRL tersebut seperti 
yang diperlihatkan pada bagian sebelumnya 
diperlukan perangkat lunak yang mampu mengenali 
bahasa XBRL tersebut. Perangkat lunak tersebut 
harus memiliki XML Parser.  

 
2.3 Good Corporate Governance dan Akuntansi 
 

Good Corporate Governance (GCG) 
merupakan konsep yang kompleks, dapat dillihat 
dari berbagai sudut pandang dan melibatkan seluruh 
aspek kegiatan entitas atau perusahaan. Berbagai 
model GCG kini dikembangkan di berbagai negara 
maupun dalam lingkup industri yang sejenis. 
Definisi standar mengenai GCG hingga saat ini pun 
belum ditemukan. Ada beberapa definisi tentang 
GCG diantaranya seperti yang dikemukakan oleh [8] 
dan [9]. Untuk penyederhanaan pada dasarnya dapat 
disimpulkan ada tiga aspek penting yang dibahas 
GCG yaitu aturan, etika dan proses. 

Wilayah bahasan GCG yang menyangkut 
aturan berkaitan dengan fungsi, hirarki dan tanggung 
jawab yang jelas di antara setiap individu yang ada 
di dalam suatu organisasi atau entitas. Termasuk 
juga dalam hal ini adalah  kepatuhan terhadap 
aturan-aturan yang berlaku berkaitan dengan 
penyampaian informasi kepada publik dan 
pemerintah. Dari sisi etika, GCG membahas tentang 
bagaimana hubungan antara perusahaan dengan 
stakeholder dan pihak eksternal lainnya dalam 
kerangka nilai-nilai moral bisnis. Dari sisi proses 
GCG berbicara tentang bagaimana perusahaan dapat 
menciptakan nilai ataupun meningkatkan nilai 
perusahaan bagi pemegang saham, stakeholder dan 
masyarakat secara umum sehingga perusahaan tetap 
eksis dalam melakukan kegiatannya. 

Berbagai skandal akuntansi yang terjadi telah 
menyadarkan publik betapa dekatnya hubungan 
antara GCG dengan akuntansi. Akuntansi dapat 
melingkupi ketiga aspek GCG yaitu aturan, etika 
dan proses. Penerapan GCG memerlukan ketaatan 
perusahaan-perusahaan terhadap standar akuntansi 
dan regulasi lainnya yang berlaku. Proses 
pengawasan internal yang dilakukan oleh auditor 
harus memperhatikan standar etika profesional yang 
berlaku. Demikian pula halnya dengan struktur 
organisasi dan pengendalian internal yang berjalan 
di dalam perusahaan. Aturan dan etika harus 
dijalankan dengan baik. Berkaitan dengan proses, 
penyajian laporan keuangan harus didasari oleh 
kepentingan publik. Proses pembuatan laporan 
keuangan harus dapat ditelusuri dengan jelas dan 

informasi yang disampaikan kepada publik harus 
transparan. 

 
 
 

3. Pembahasan 
 

Pertanyaan paling mendasar yang perlu 
dikemukakan adalah bagaimana XBRL mampu 
meningkatkan Good Corporate Governance? 
Padahal XBRL hanyalah merupakah bahasa markup 
yang berisikan kode-kode yang tidak dapat langsung 
dibaca oleh manusia. Pijakan berpikir utama yang 
mendasari mengapa XBRL dapat meningkatkan 
GCG adalah kemampuannya dalam mengubah 
paradigma penyajian dan penganalisaan laporan 
keuangan dari document-centric menjadi data-
centric[10].  

 
3.1 XBRL dan Peningkatan Transparansi 
 

Penerapan GCG yang benar harus melibatkan 
prinsip transparansi dan pengawasan. Transparansi 
berfungsi untuk mendorong perusahaan agar 
melakukan pengungkapan yang memadai dan wajar. 
Perusahaan harus menyajikan laporan keuangannya 
dengan jelas, akurat, dan tepat waktu serta dalam 
format yang dapat dipahami oleh pengguna. XBRL 
sebagai bahasa standar dalam pertukaran informasi 
bisnis dan keuangan yang telah diatur oleh standar 
yang diakui oleh regulator dalam bentuk taksonomi 
[11].  

Laporan keuangan dan dokumen berbasis 
XBRL dihasilkan dengan cepat dan akurat serta 
dapat dikustomasi dan dipergunakan kembali oleh 
pengguna dalam berbagai format yang mereka 
inginkan. Pengguna juga dapat melakukan analisis 
dengan baik karena dengan memanfaatkan XBRL, 
fasilitas pencarian elemen-elemen laporan keuangan 
menjadi mudah. Kemudahan dalam pencarian ini 
merupakan salah satu faktor yang dapat 
meningkatkan transparansi laporan keuangan [3]. 
Pengguna laporan keuangan seperti investor ataupun 
kreditor juga dapat mengamati dengan seksama 
terhadap elemen-elemen yang ada di dalam laporan 
keuangan. Laporan keuangan yang dapat diuraikan 
dengan baik dan transparan akan lebih menarik 
minat pengguna untuk menganalisisnya 
dibandingkan dengan yang tidak transparan dan sulit 
diuraikan [12];[13].  

Berkaitan dengan fungsi pengawasan, XBRL 
dapat menampung berbagai aturan-aturan yang 
mendasari penyajian informasi keuangan mulai dari 
standar akuntansi yang mengaturnya hingga 
regulasi-regulasi lainnya. Pengukuran, perhitungan 
dan penyajian fakta-fakta bisnis sesuai dengan 
standar dan regulasi yang berlaku semuanya 
tercantum di dalam taksonomi XBRL. Penyusunan 
taksonomi XBRL juga telah diatur dalam Financial 
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Reporting Taxonomi Architecture (FRTA). 
Taksonomi XBRL yang menjadi dasar pemetaan 
elemen-elemen laporan keuangan menyebabkan 
integritas pelaporan keuangan lebih terjamin.  

Transparansi juga berkaitan erat dengan 
kualitas laba yang dilaporkan. Beberapa penelitian 
yang pernah dilakukan berhasil menemukan bahwa 
perusahaan-perusahaan yang memiliki kualitas laba 
yang baik, menyajikan laporan keuangannya dengan 
tepat waktu dan transparan [14];[15] dan [16]. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
transparansi akan memberikan kemudahan bagi 
pengguna untuk melakukan interpretasi atas elemen-
elemen yang ada di dalam laporan keuangan. 

 
3.2 XBRL dan Akuntabilitas Informasi 
 

Kemudahan yang ditawarkan oleh sistem 
informasi ini sangat mendukung terciptanya 
pengelolaan GCG oleh perusahaan. Aksesibilitas 
informasi akan semakin mudah, termasuk juga 
melalui pemanfaatan XBRL, berbagai elemen dalam 
laporan keuangan dapat dieksplorasi dan dianalisis 
secara lebih tajam. XBRL juga memfasilitasi 
penyediaan informasi untuk kepentingan yang 
berbeda-beda baik dari sisi konten maupun format 
secara lebih efektif dan efisien. Sebagai contoh, 
pihak kreditor akan membutuhkan informasi yang 
lebih banyak untuk kepentingan pemberian kredit 
dibandingkan dengan investor di lantai bursa.  

Tantangan yang perlu dicermati berkaitan 
dengan akuntabilitas informasi adalah kemudahan 
dalam pengaksesan data oleh pihak-pihak yang 
menggunakannya. Akuntabilitas informasi dapat 
diartikan sebagai penggunaan informasi harus 
transparan sehingga dapat diketahui dengan jelas 
untuk apa informasi tersebut digunakan [17]. 
Sebagai contoh, informasi keuangan yang 
disampaikan oleh perusahaan untuk kepentingan 
kreditor tidak boleh digunakan untuk kepentingan 
pesaing. Pemerintah dapat saja mengakses 
keseluruhan informasi yang dimiliki oleh perusahaan 
termasuk yang paling strategis dan vital untuk 
kepentingan perpajakan, namun demikian 
penggunaan informasi tersebut harus diatur dengan 
regulasi yang ketat. Dapat disimpulkan bawa isu 
utama dari akuntabilitas informasi adalah pada 
penggunaan informasi untuk kepentingan yang tepat 
dengan didukung oleh regulasi yang ketat. 

 
3.3 Peran XBRL dalam Mengurangi 

Managemen Laba 
 

Managemen laba pada dasarnya dapat 
dilakukan oleh setiap perusahaan, dengan syarat 
tidak melanggar prinsip-prinsip akuntansi yang 
berterima umum. Managemen laba dapat terjadi 
karena adanya asimetri informasi. Dalam teori 
keagenan (agency theory) asimetri informasi muncul 

karena masing-masing pihak yaitu agen dan 
prinsipal berupaya untuk memaksimalkan 
profitabilitasnya yang pada akhirnya menimbulkan 
konflik kepentingan. Salah satu upaya yang 
dilakukan oleh agen atau managemen perusahaan 
untuk memaksimalkan keuntungan pribadinya 
adalah dengan melaporkan informasi laba yang 
stabil kepada pihak prinsipal (pemilik/pemegang 
saham). Upaya ini disebut sebagai managemen laba. 
Managemen laba dapat dilakukan secara legal 
maupun illegal. Managemen laba yang legal dan 
biasanya dilakukan oleh setiap perusahaan 
diantaranya adalah memainkan pertimbangan atas 
discretionary accruals, menentukan waktu transaksi, 
pemilihan metode atau prosedur alokasi, dan 
klasifikasi smoothing antara laba operasional dan 
non-operasional. Ketika managemen laba dilakukan 
dengan tidak didasari oleh prinsip-prinsip akuntansi 
yang berlaku umum dan dilakukan secara sengaja 
untuk menyampaikan informasi yang  tidak benar 
bagi pengguna, pada saat itulah managemen laba 
terindikasi sebagai suatu kecurangan (fraud). 

Managemen laba dapat terjadi karena penyaji 
dan pengguna laporan keuangan memiliki paradigma 
document-centric yang hanya terfokus pada angka 
laba. Angka laba yang bagus seringkali 
dipergunakan untuk memberikan sinyal baik kepada 
pemegang saham dan kreditor. Fokus hanya kepada 
angka laba yang mengakibatkan perusahaan 
termotivasi untuk melakukan managemen laba baik 
secara legal maupun ilegal, sementara itu pengguna 
laporan keuangan jika tidak jeli akan dikelabui oleh 
angka-angka laba tersebut. 

Managemen laba dapat diatasi dengan cara 
mengurangi tingkat asimetri informasi antara 
managemen dengan pemegang saham. Asimetri 
informasi dapat dikurangi pada lingkungan yang 
memungkinkan pemegang saham untuk mengawasi 
perilaku managemen dengan lebih seksama. Ada dua 
pendekatan yang dapat dilakukan untuk menciptakan 
lingkungan tersebut yaitu dengan menerapkan 
kontrak berbasis outcome dan penggunaan sistem 
informasi yang dapat memberikan informasi 
mengenai perilaku managemen dalam 
mengendalikan bisnis [18].  

Sistem informasi yang terintegrasi dapat 
mendorong terciptanya proses bisnis yang tertata 
dengan baik. Aksesibilitas dan otorisasi terhadap 
data-data transaksi akan terpantau dengan jelas. 
Keadaan seperti ini jelas akan meningkatkan 
transparansi dalam penyajian laporan keuangan. 
Laporan keuangan yang disajikan secara transparan 
akan mengurangi tindakan managemen untuk 
melakukan managemen laba [19].  

Dari sisi perusahaan, penggunaan XBRL akan 
menekan munculnya kebijakan-kebijakan 
managemen terhadap transaksi-transaksi tertentu 
yang dapat digunakan untuk meratakan laba. 
Meskipun taksonomi XBRL dapat diekstensi oleh 
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perusahaan ketika terjadi fakta bisnis yang unik dan 
belum tertampung dalam taksonomi acuan, tetapi 
setiap fakta-fakta bisnis yang terjadi tersebut akan 
tercantum di dalam taksonomi XBRL yang 
diperluas. Informasi-informasi mengenai klasifikasi 
pendapatan operasional dan non operasional, 
alokasi, kalkulasi dan periodisasinya dapat ditelusuri 
dengan jelas. 

Kemampuan XBRL dalam memfasilitasi 
tersedianya pelaporan keuangan yang real-time akan 
memudahkan regulator untuk mengawasi 
managemen perusahaan yang terindikasi melakukan 
managemen laba yang ilegal. Managemen 
perusahaan juga akan sulit untuk melakukan 
managemen laba karena setiap pergerakan laba yang 
mencurigakan akan selalu terpantau dengan jelas. 
Elemen-elemen yang mempengaruhi kenaikan laba 
tersebut juga dapat ditelusuri dengan memanfaatkan 
XBRL.  

Penelitian yang dilakukan oleh [20] di pasar 
modal Korea menyatakan bahwa terdapat 
keterkaitan yang erat antara kualitas laba dengan 
penyajian laporan keuangan berbasis XBRL. 
Beberapa perusahaan yang menyajikan laporan 
keuangan berbasis XBRL memiliki kualitas laba 
yang lebih baik dibandingkan dengan yang tidak 
melakukannya. Adopsi XBRL oleh perusahaan-
perusahaan juga merupakan sinyal bahwa mereka 
telah menerapkan prinsip GCG dalam proses 
bisnisnya [21]. 

 
3.4 XBRL, Pendeteksian Fraud dan 

Peningkatan Kualitas Dalam Pengambilan 
Keputusan 

 
Salah satu harapan dari pengguna laporan 

keuangan terhadap auditor laporan keuangan adalah 
mencari dan mendeteksi adanya salah saji yang 
material, baik yang disengaja maupun tidak 
disengaja [22]. Dalam pelaksanaan tugasnya auditor 
harus meminta dokumentasi yang memadai tentang 
penilaian resiko, pemahaman terhadap kontrol, dan 
faktor-faktor resiko yang dipertimbangkan dalam 
melakukan audit. Salah satu upaya yang dapat 
dilakukan untuk mendeteksi kecurangan yang terjadi 
adalah melalui analisis yang mendalam terhadap 
elemen-elemen laporan keuangan hingga pada 
tingkatan  general ledger dengan jumlah sampel 
yang memadai. XBRL memberikan solusi yang jauh 
lebih tangguh, karena dengan XBRL data-data dapat 
ditelusuri hingga general ledger yang melibatkan 
seluruh populasi yang ada. Pekerjaan untuk 
menganalisis dan menguji dengan menggunakan 
seluruh populasi yang ada merupakan suatu hal yang 
cukup sulit dilakukan jika menggunakan proses 
audit secara manual. Ini dikarenakan kendala biaya 
dan waktu. Melalui pemanfaatan XBRL, proses 
tersebut dapat dilakukan dengan mudah, murah dan 
akurat. Penggunakan seluruh populasi dalam analisa 

dan pengujian yang dilakukan oleh auditor jelas 
akan meningkatkan peluang terdeteksinya salah saji 
yang material ataupun tindakan-tindakan yang 
mengindikasikan terjadinya fraud dalam penyajian 
laporan keuangan. 

Pemanfaatan XBRL memungkinkan 
perusahaan dan pengguna laporan keuangan 
menjangkau elemen-elemen laporan keuangan 
secara lebih tepat dan akurat. Aksesibilitas ini 
penting, karena proses pengambilan keputusan yang 
selama ini dilakukan dengan laporan keuangan 
berbasis kertas hanya terfokus pada bagian akhir dari 
rantai nilai yaitu informasi agregat seperti laba, total 
penjualan, total harta, dsb. Informasi agregat selama 
ini menjadi pintu masuk terjadinya kecurangan-
kecurangan yang berimplikasi secara luas. XBRL 
tidak hanya menyediakan pengguna informasi 
agregat tetapi juga memfasilitasi pengguna untuk 
dapat mengakses data-data secara lebih dalam pada 
rantai nilai informasi sehingga proses GCG dapat 
tercapai dengan baik. 

 
 
 
 
 

Gambar 1. Rantai Nilai Informasi 
 
Berbagai manfaat yang didapat dari XBRL ini 

telah mendukung proses pengambilan keputusan 
yang berkualitas baik dari sisi internal perusahaan 
maupun dari pihak eksternal yang menggunakan 
laporan keuangan.  Berbagai manfaat yang diberikan 
oleh XBRL tersebut telah mampu menampung 
prinsip-prinsip dasar dalam GCG seperti 
transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, 
independensi serta kewajaran dan kesetaraan dapat 
tercapai melalui pemanfaatan XBRL. 

 
4. Simpulan 
 

Prinsip-prinsip GCG merupakah suatu syarat 
mutlak yang harus dijalankan untuk memulihkan 
kepercayaan publik. Konsekuensinya, managemen 
membutuhkan solusi praktis  untuk meningkatkan 
efisiensi dan kefektifan dalam proses bisnis serta 
pengendaliannya. Extensible Business Reporting 
Language (XBRL) muncul sebagai solusi untuk 
memfasilitasi terciptanya Good Corporate 
Governance  (GCG) yang lebih baik untuk 
memulihkan kembali kepercayaan investor yang 
sebelumnya runtuh akibat bebagai skandal dan 
kecurangan akuntansi. XBRL dapat digunakan untuk 
meningkatkan GCG dalam proses bisnis. Beberapa 
otoritas pasar modal dan regulator seperti US SEC, 
European Commission, China Security Regulatory 
Comission (CSRC) telah mewajibkan penyampaian 
laporan keuangan berbasis XBRL sebagai cara untuk 
meningkatkan transparansi di pasar modal. Sebagai 
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contoh, pemanfaatan XBRL Global-Ledger (XBRL-
GL) akan memberikan efisiensi bagi auditor dalam 
menelusuri transaksi-transaksi yang terjadi secara 
detail. Dengan demikian auditor dapat menganalisa 
keseluruhan populasi dengan tingkat materialitas 
yang lebih rendah sehingga kemungkinan 
terdeteksinya fraud akan lebih tinggi. Selain itu, 
XBRL juga dipercaya dapat meningkatkan 
akuntabilitas informasi keuangan, mengurangi 
praktik managemen laba, mencegah terjadinya fraud 
serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih 
baik.  
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Abstrak 
Seiring dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, kebutuhan akan komputerisasi di segala bidang pun 
turut meningkat. Salah satunya adalah dalam hal pendukung keputusan, khususnya dalam memilih nama anak 
yang merupakan keputusan sulit bagi sebagian orang tua. Sistem pendukung keputusan untuk memilih nama 
anak islami dibangun untuk membantu user menentukan nama bagi anak-anak mereka sesuai dengan kriteria 
tertentu yang diinputkan, yaitu berdasarkan nilai makna, nilai bunyi/pelafalan, dan keindahan nama. Sistem 
pendukung keputusan memilih nama anak ini dibangun menggunakan Metode Promethee yang merupakan 
bagian dari Multi Criteria Decision Making (MCDM), berbasis web dengan bahasa pemrograman PHP, dan 
database MySQL. Output yang dihasilkan adalah alternative nama anak islami berdasarkan peringkat terbaik, 
sehingga orang tua akan terbantu dalam memilih nama terbaik untuk anaknya berdasarkan rekomendasi sistem. 
 
Kata kunci : Sistem Pendukung Keputusan, Nama Anak Islami, Metode Promethee, Multi Criteria Decision 
 
 
 
1. Pendahuluan  

Seiring dengan perkembangan teknologi yang 
begitu pesat, kebutuhan akan komputerisasi di segala 
bidang pun turut meningkat. Salah satunya adalah 
dalam hal pendukung keputusan. Bagi sebagian 
orang, menentukan nama untuk anak-anaknya 
mungkin saja mudah. Namun bagi beberapa orang 
sangat susah dan membingungkan. Bahkan harus 
dibantu doa agar bisa menemukan nama yang tepat 
untuk anak-anak mereka. Setiap orang tua muslim 
tentunya menginginkan nama yang indah, memiliki 
makna, mudah dalam pelafalan, dan tentunya 
mengandung unsur islami untuk anak-anaknya. 
Kesulitan dalam menetukan nama untuk anak itu lah 
yang melatar belakangi penulis membuat sistem 
pendukung keputusan memilih nama anak islami. 

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) 
merupakan komputerisasi dari proses pengambilan 
keputusan secara manual melalui intuisi manusia. 
Sistem Pendukung Keputusan memiliki beberapa 
metode, salah satu diantaranya adalah metode 
Promethee. Promethee mampu menganalisa kriteria 
dan alternatif yang dibandingkan. 

Sistem pendukung keputusan memilih nama 
anak islami ini dibangun menggunakan metode 

Promethee dengan bahasa pemrograman PHP dan 
database MySQL. Metode Promethee dipilih karena 
metode ini merupakan suatu bentuk model 
pendukung keputusan yang digunakan untuk 
pengambilan keputusan dengan kriteria beragam dan 
dapat digunakan untuk memecahkan masalah 
pengambilan keputusan yang mengandalkan intuisi 
sebagai input utamanya. Sistem pendukung 
keputusan menggunakan metode Promethee mampu 
menganalisa kriteria dan alternatif yang 
dibandingkan dan dapat memberikan urutan 
(prioritas) alternatif terbaik nama anak yang sesuai 
dengan kriteria tertentu. Diharapkan sistem 
pendukung keputusan ini dapat membantu user 
memilih nama anak islami sesuai dengan kriteria 
(makna, keindahan nama, dan bunyi/pelafalan). 

 
2.  Multi Criteria Decision Making 
Definisi  
 

Multi Criteria Decision Making (MCDM) 
merupakan suatu metode pengambilan keputusan 
yang didasarkan atas teori-teori, proses-proses, dan 
metode analitis yang melibatkan ketidakpastian, 
dinamika, dan aspek kriteria jamak. [1] 
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Metode Promethee [3] 

Promethee adalah salah satu metode penentuan 
urutan (prioritas) dalam analisis multikriteria. 
Masalah pokoknya adalah kesederhanaan, kejelasan 
dan kestabilan. Dugaan dari dominasi kriteria yang 
digunakan dalam Promethee adalah penggunaan 
nilai dalam hubungan outranking. Semua parameter 
yang dinyatakan mempunyai pengaruh nyata 
menurut pandangan ekonomi. 

 
Dominasi Kriteria 

Nilai f merupakan nilai nyata dari suatu kriteria, 
 (Real Word ) dan tujuan berupa prosedur 

optimasi untuk setiap alternatif ,  

merupakan evaluasi dari alternatif tersebut untuk 
setiap kriteria. Pada saat dua alternatif dibandingkan, 

, harus dapat ditentukan perbandingan 

preferensinya. 
Penyampaian Intensitas (P) dari preferensi 

alternatif a terhadap alternatif b sedemikian rupa 
sehingga: 
a. ,berarti tidak ada beda 

(indefferent) antara a dan b, atau tidak ada 
preferensi dari a lebih baik dari b. 

b. , berarti lemah preferensi dari a 

lebih baik dari b. 
c. , berarti kuat preferensi dari a 

lebih baik dari b. 
d. , berarti mutlak preferensi dari a 

lebih baik dari b. 
 
Keperluan Aplikasi 

Dalam metode Promethee ada enam bentuk 
fungsi preferensi kriteria. Hal ini tentu saja tidak 
mutlak, tetapi bentuk ini cukup baik untuk beberapa 
kasus. Untuk memberikan gambaran yang lebih baik 
terhadap area yang tidak sama, maka digunakan 
fungsi selisih nilai kriteria antara alternatif H (d) 
dimana hal ini mempunyai hubungan langsung pada 
fungsi preferensi P. Keenam fungsi preferensi 
tersebut meliputi: 

1. Kriteria Biasa (Usual Criterion) 

 
Dimana d merupakan selisih nilai kriteria 

 

 
Gambar 1 Kriteria Biasa 

2. Kriteria Quasi (Quasi Criterion) 

 

 
Gambar 2 Kriteria Quasi 

  
3. Kriteria dengan Preferensi Linier 

 
 

 
Gambar 3 Kriteria dengan Preferensi 

Linier 

4. Kriteria Level (Level Criterion) 
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Gambar 4 Kriteria Level 

5. Kriteria dengan Preferensi Linier dan Area 
yang tidak Berbeda 

 

 
Gambar 5 Kriteria dengan Preferensi 
Linier dan Area yang tidak Berbeda 

6. Kriteria Gaussian (Gaussian Criterion) 

 

 
Gambar 6 Kriteria Gaussian 

Langkah-langkah Perhitungan dengan Metode 
Promethee 

Adapun langkah-langkah perhitungan 
menggunakan metode Promethee adalah sebagai 
berikut: 

1. Menentukan alternatif. 

2. Menentukan kriteria yang ditetapkan. 

3. Menetapkan tipe preferensi kriteria yang 
digunakan. 

4. Menetapkan parameter yang akan 
dimasukkan ke dalam tipe preferensi 
kriteria. 

5. Melakukan perhitungan secara berpasangan 
satu – persatu berdasarkan tipe preferensi 
kriteria yang digunakan. 

6. Menghitung nilai dengan mendefinisikan 
indeks preferensi kriteria berdasarkan rata-
rata bobot, kemudian membuat hubungan 
outranking. 
Menentukan ranking dengan 
mendefinisikan leaving flow, entering flow 
dan net flow. 
 

3. Perancangan 
Data Flow Diagram (DFD) 

 
Penggunaan DFD ini dimaksudkan untuk 

mendeskripsikan suatu proses aliran data yang 
umum menjadi proses aliran data yang detail dan 
spesifik. Pada aplikasi ini pengguna dibedakan 
menjadi 2, yaitu : admin dan guest. Berikut ini 
adalah penjelasan untuk setiap user : 

1. Admin 
Admin bertindak sebagai administrator sistem 
yang bertugas sebagai pengelola data.  

2. Guest 
Guest bertindak sebagai pihak luar yang dapat 
mengakses data. 

 
Pada DFD yang dirancang terdapat 4 level 

yaitu DFD Contex Diagram, DFD level 1, DFD 
level 2, dan DFD level 3. 

 
Gambar 7 DFD Contex Diagram 

 Pada aplikasi ini terdiri dari 2 entity 
eksternal yaitu user Admin dan User tamu/guest. 
Masing-masing user memiliki hak askse yang 
berbeda.  
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Gambar 8 DFD Level 1 SPK Memilih Nama Anak 

Islami 

 

 
Gambar 9 DFD Level 2 Rekomendasi Nama 

 
Gambar 10 DFD Level 3 Mengolah Nilai Bobot 

 
 

Entity Relationship Diagram (ERD) 
 

nama_anak

artikel

admin

kriteria

pembobotan

Id_nama

jenis_kelamin

makna

id_artikel

isi_artikel

judul

username password

nama_kriteriaid_kriteria

nilai

n

m

id

nama tanggal

penulis

nama_gambar

lokasi

kelompok

guestbook

id_gb

kode

nama tanggal

komentar

rangkingselisih

id_selisih

fi f2

f3

nilai

nilai

tandakode

urutid_kode

nilai_1

alternatif

nilai

id_nama nilai

 
Gambar 11 Perancangan ERD 

Perancangan Flowchart 
 
 Flowchart ini digunakan untuk 
menunjukkan proses Metode Promethee. Flowchart 
ini ditunjukkan pada gambar 3.7 seperti dibawah ini. 

Start

Input nilai 
bobot

Menghitung intensitas preferensi

Mendefinisikan entering flow

Mendefinisikan net flow

Rangking nama 
anak

Mendefinisikan nilai 
parameter

Menghitung nilai indeks

Mendefinisikan leaving flow

End  
Gambar 12 Flowchart Metode Promethee 

 
4. Hasil dan Pembahasan 

 
Hasil dari penelitian ini yaitu berupa 

halaman web. Berikut adalah halaman awal dari 
Web Rekomendasi Nama Anak Islami. Pada 
halaman ini terdapat 5 menu, diantaranya: Home, 
Rekomendasi Nama, Artikel, Komentar, dan About. 
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Gambar 13 Halaman Home 

 
Berikut adalah halaman Rekomendasi 

Nama. Pada halaman ini, guest diminta untuk 
memilih jenis kelamin untuk nama anak yang 
diinginkannya. 
 

 
Gambar 14 Halaman untuk memilih jenis kelamin 

 
Berikut adalah halaman untuk memilih 

makna nama yang diinginkan guest.  
 

 
Gambar 15 Halaman untuk memilih makna 

Berikut adalah tampilan daftar nama anak 
beserta maknanya yang sesuai dengan jenis kelamin 
dan makna yang diinputkan guest. Guest diminta 
untuk memberikan penilaian terhadap nama-nama 
tersebut berdasarkan nilai makna, nilai 
bunyi/pelafalan, dan keindahan makna. 

 

 
Gambar 16 Halaman penilaian alternatif 

 
Berikut adalah halaman output yang 

menampilkan nama anak berdasarkan urutan yang 
terbaik sesuai dengan penilaian yang dilakukan 
guest yang telah diproses menggunakan metode 
promethee. 

 

 
Gambar 17 Halaman output 

 
Berikut adalah form login untuk masuk ke 

halaman admin dimana admin dapat melakukan 
pengolahan data nama, data artikel, dan data 
komentar. 
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Gambar 18 Form login admin 

 
Berikut adalah halaman home admin yang 

terdiri dari 5 menu, diantaranya: Home, Data Nama, 
Data Artikel, Data Komentar, dan Logout. 

 

 
Gambar 19 Halaman menu admin 

 
Berikut adalah tampilan Data Nama yang 

tersedia di database. Admin dapan menambahkan, 
meng-edit, ataupun menghapus data nama. 

 

 
Gambar 20 Halaman data nama 

 
5. Kesimpulan 

 
Setelah dilakukan proses pengujian pada 

Proyek Akhir ini, maka dapat ditarik kesimpulan 
bahwa: 
1) Metode Promethee memberikan alternative 

solusi yang optimal untuk kasus yang tidak pasti 
dengan variable jamak.  

2) Sistem ini membantu pengguna dalam 
mengambil keputusan pencarian nama anak 
islami. 
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Abstrak 

 
Kesenjangan dalam penggunaan internet merupakan permasalahan yang sering disebut dengan istilah Digital 
Inequality (DI). Banyak yang beranggapan bahwa kesenjangan yang terjadi adalah sekedar permasalahan yang 
berhubungan dengan ketersediaan akses internet. Akibatnya DI dianggap dapat diatasi hanya dengan 
menyediakan akses internet. Padahal selain ketersediaan akses internet, banyak  faktor lain yang ikut berperan 
atas terjadinya DI. Misalnya faktor sosial, faktor keperilakukan dan faktor lingkungan sosial. Menyediakan akses 
internet tanpa memperhatikan faktor-faktor tersebut tidak akan mengatasi DI. Dalam penelitian yang dilakukan, 
Theory of Planned Behavior (TPB) dan Coping Model of User Adaptation (CMUA) digabungkan untuk dapat 
memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai DI. Dari penggabungan kedua teori ini dipilih 9 konstruk 
sebagai elemen pembentuk model yang diberi nama Mogunet. Konstruk-konstruk yang terdapat dalam Mogunet 
adalah Attitude Toward Behavior (ATB), Subjective Norm (SN), Perceived Behavioral Control (PBC), 
Perceived Usefulness (PU), Behavioral Intention (BI), Appraisal (A), Internet Use (IU), Outcome (O) dan Self-
efficacy (SE). Mogunet dievaluasi dengan menggunakan metode Structural Equation Modeling (SEM). Evaluasi 
dilakukan dengan tujuan mencocokkan Mogunet dengan data yang ada. Sebanyak 146 data didapatkan dari hasil 
kuesioner yang disebarkan kepada para dosen dari beberapa universitas di Jawa Barat. Dari hasil evaluasi 
ditemukan bahwa konstruk Appraisal dan Outcome memiliki reliabilitas yang kurang baik sehingga dikeluarkan 
dari Mogunet. Selain itu juga ditemukan bahwa konstruk BI dan PU merupakan konstruk yang memiliki 
pengaruh paling signifikan terhadap penggunaan internet. 
 
Kata Kunci : digital inequality, TPB, CMUA, SEM. 
 

 
1. Pendahuluan 
  

Saat ini sudah banyak penelitian yang dilakukan 
mengenai penggunaan internet dalam konteks DI. 
Akan tetapi penelitian-penellitian ini sebagian besar 
berfokus pada ada tidaknya kesenjangan akses internet 
dan apakah DI mengecil atau meluas. Akibatnya 
faktor di luar faktor teknis sering terabaikan. Banyak 
teori yang dapat digunakan sebagai pondasi untuk 
menjelaskan faktor-faktor ini. Beberapa diantaranya 
adalah Theory of Planned Behavior (TPB)[1] dan 
Coping Model of User Adaptation (CMUA) [2].  

TPB sudah banyak digunakan sebagai dasar teori 
untuk penelitian-penelitian yang berhubungan dengan 
perilaku individu, salah satunya dekomposisi TPB 
yang diungkapkan oleh Taylor dan Todd [5]. Namun 
TPB tidak membahas mengenai konsekuensi dan 
outcome yang akan didapatkan oleh individu tersebut. 
CMUA dapat melengkapi kekurangan yang ada di 
TPB dalam memberikan gambaran yang lebih utuh 
mengenai isu DI. Untuk mencapai tujuan tersebut, 
beberapa hal harus dilakukan seperti mengidentifikasi 
konstruk-konstruk pembentuk model dan 
mengidentifikasi keterkaitan antar konstruk yang 
dinyatakan dalam bentuk hipotesis. 

Makalah ini akan berfokus pada evaluasi 
penggabungan beberapa konstruk-konstruk dari 
dekomposisi TPB dan CMUA, untuk melihat apakah 
gabungan kedua teori ini sesuai dengan data yang ada 
atau tidak. Pembahasan pada makalah ini meliputi 
pendahuluan, metodologi penelitian, identifikasi 
konstruk dan hipotesis model, hasil evaluasi model, 
keterbatasan penelitian dan kesimpulan. 
 
2. Metodologi Penelitian 

 
Metodologi dalam penelitian ini terinspirasi dari 

kerangka berpikir metodologi IS Research yang 
dikemukakan oleh Hevner, dkk. Sebuah penelitian 
sistem informasi haruslah memiliki dua sisi yaitu 
relevan dengan lingkungannya (relevance) dan patuh 
terhadap dasar pengetahuan yang ada (rigor) [4]. 
Selain mengadaptasi cara berpikir ‘dua sisi’ kerangka 
penelitian Hevner dkk, metode Structural Equation 
Modeling (SEM) juga digunakan sebagai metode 
statistik untuk mengevaluasi hipotesis dan model 
penelitian yang diusulkan. Gambar 1 mengilustrasikan 
kerangka penelitian ini. 

No Makalah : 011 
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Gambar 1.  Kerangka Penelitian (diadaptasi dari 
Hevner, dkk) 

Mengacu ke kerangka penelitian di atas dapat 
dijelaskan bahwa penelitian ini menghasilkan sebuah 
model yang diberi nama Mogunet. Model dibangun 
berdasarkan hasil kajian dari basis pengetahuan dan 
relevansinya dengan lingkungan. 

Dari sisi basis pengetahuan, pengetahuan atau 
konsep utama yang akan menjadi dasar pembangunan 
model adalah konsep sistem informasi keperilakuan 
yang meliputi teori-teori keperilakuan individu 
terhadap teknologi informasi seperti TPB dan CMUA, 
serta konsep SEM yang dibutuhkan untuk 
mengevaluasi model yang diusulkan. Sedangkan dari 
sisi lingkungan, akan diidentifikasi faktor-faktor yang 
mempengaruhi penggunaan internet berdasarkan hasil 
survei dan riset yang sudah ada. Dari dua sisi ini, 
diharapkan model yang akan dibuat sesuai dengan 
basis pengetahuan yang ada dan relevan dengan 
kondisi lingkungan yang sebenarnya. 

Hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi 
pada sisi keilmuan berupa model yang dapat 
memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai DI 
yang dikaji berdasarkan teori TPB dan CMUA. Dari 
sisi praktis, model yang diusulkan bisa menjadi alat 
bantu untuk memprediksi minat atau perilaku 
penggunaan internet.  

 
3. Konstruk dan Hipotesis Mogunet 
 

Dari proses analisis yang dilakukan terhadap DI, 
TPB dan CMUA diidentifikasi ada 16 faktor yang 
akan menjadi konstruk pembentuk Mogunet. 
Konstruk-konstruk tersebut beserta definisi 
operasionalnya disajikan dalam Tabel 1 
 

Tabel 1. Daftar konstruk dan definisinya 

No Konstruk Definisi 

1 
Subjective 
Norm 
(SN) 

Persepsi keinginan atau kepercayaan 
dari pihak interpersonal dan eksternal 
yang akan mempengaruhi seseorang 
untuk menggunakan internet. 

Tabel 1. Daftar konstruk dan definisinya (lanjutan) 
 

No Konstruk Definisi 

2 
Interpersonal 
Influence (II) 

pengaruh dari teman-teman, 
anggota keluarga, teman kerja, 
atasan dan individual-individual 
berpengalaman yang dikenal 
sebagai pengadopsi potensial 

3 
External 
Influence 
(EI) 

pengaruh dari pihak luar seperti 
laporan-laporan dari media 
masa, opini pakar, pemerintah, 
dan informasi non-personal 
lainnya yang dipertimbangkan 
oleh individu dalam melakukan 
perilakunya 

4 

Attitude 
Toward 
Behavior 
(ATB) 

sikap ‘positif’ atau ‘negatif’ 
yang dimiliki oleh seorang 
pengguna terhadap teknologi 
internet 

5 Compatibility 
(C) 

derajat keseuaian teknologi 
internet dengan value, 
pengalaman dan kebutuhan yang 
dimiliki pengguna 

6 Ease of Use 
(EoU) 

derajat kemudahaan penggunaan 
teknologi internet 

7 
Perceived 
Usefulness 
(PU) 

kepercayaan yang merefleksikan 
bahwa menggunakan teknologi 
internet akan meningkatkan 
kinerja penggunanya. 

8 Social 
Support (SS) 

bantuan atau dukungan yang 
diberikan kepada seseorang 
dalam menggunakan internet. 
Dukungan yang diberikan bisa 
berupa dukungan emosional atau 
bantuan teknikal yang bisa 
dilakukan secara langsung (face 
to face) atau Online. 

9 

Perceived 
Behavioral 
Control 
(PBC) 

Persepsi atau kepercayaan 
seseorang mengenai akses dan 
ketersediaan sumber daya atau 
faktor-faktor lain untuk dapat 
menggunakan internet. 
 

10 
Self-efficacy 
(SE) 

pertimbangan-pertimbangan 
seseorang tentang 
kemampuannya untuk 
mengorganisasikan dan 
menggunakan internet dengan 
melakukan sekumpulan kegiatan 
yang dibutuhkan untuk 
mendapatkan kinerja yang 
direncanakan 

11 

Resource 
Facilitating 
Condition 
(RFC) 

sumber daya yang tersedia untuk 
dapat menggunakan internet 
seperti waktu, uang, 
pengetahuan dan sumber daya 
yang lainnya. 

12 

Technology 
Facilitating 
Condition 
(TFC) 

Ketersediaan perangkat 
teknologi yang sesuai yang 
dibutuhkan untuk menggunakan 
internet 

13 Behavioral 
Intention (BI) 

Ukuran kekuatan minat 
seseorang untuk menggunakan 
teknologi internet. 
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Tabel 1. Daftar konstruk dan definisinya (lanjutan) 
 

No Konstruk Definisi 

15 Internet Use 
(IU) 

Penggunaan internet yang 
dilakukan di bawah kontrol 
kemauan penggunanya atau 
dilakukan karena memang 
dituntut/diwajibkan untuk 
menggunakan internet 

16 Outcome (O) 
Dampak yang dirasakan oleh 
seseorang setelah menggunakan 
internet 

 
Hubungan antar konstruk yang ada di Tabel 1 

dinyatakan dalam bentuk hipotesis-hipotesis 
penelitian. Hipotesis penelitian tersebut disajikan 
dalam Tabel 2 
 

Tabel I. Hipotesis penelitian 

No H Pernyataan Hipotesis 

1 H1 
Subjective Norm dipengaruhi secara 
positif oleh Interpersonal Influence 

2 H2 

Subjective Norm dipengaruhi secara 
positif oleh pengaruh External 
Influence 

3 H3 
Subjective Norm memiliki efek positif 
terhadap Behavioral Intention 

4 H4 
Subjective Norm memiliki efek positif 
terhadap Appraisal 

5 H5 Subjective Norm memiliki efek positif 
terhadap Primary Appraisal 

6 H6 Attitude Toward Behavior dipengaruhi 
secara positif oleh Compatibility 

7 H7 Attitude Toward Behavior dipengaruhi 
secara positif oleh Ease of Use 

8 H8 
Attitude Toward Behavior dipengaruhi 
secara positif oleh Perceived Usefulness 

9 H9 
Attitude Toward Behavior memiliki 
efek positif terhadap Behavioral 
Intention 

10 H10 
Attitude Toward Behavior dipengaruhi 
secara positif oleh Appraisal 

11 H11 
Perceived Behavioral Control memiliki 
efek positif terhadap Behavioral 
Intention 

12 H12 
Perceived Behavioral Control memiliki 
efek positif terhadap Internet Use 

13 H13 
Perceived Behavioral Control 
dipengaruhi secara positif Self-Efficacy 

14 H14 
Perceived Behavioral Control 
dipengaruhi secara positif oleh 
Resource Facilitating Condition 

15 H15 
Perceived Behavioral Control 
dipengaruhi secara positif oleh 
Technology Facilitating Condition 

16 H16 
Social Support memiliki efek positif 
terhadap Perceived Usefulness 

17 H17 
Social Support dalam memiliki efek 
positif terhadap Ease of Use 

 
 

Tabel 2. Hipotesis penelitian (lanjutan) 
 

No H Pernyataan Hipotesis 

18 H18 
Appraisal memiliki efek positif 
terhadap Internet Use yang dimoderasi 
oleh Self-efficacy 

19 H19 
Behavioral Intention memiliki efek 
positif terhadap Internet Use 

20 H20 
Behavioral Intention dipengaruhi secara 
positif oleh Perceived Usefulness 

21 H21 
Internet Use dipengaruhi secara positif 
oleh Resource Facilitating Condition 

22 H22 
Internet Use dipengaruhi secara positif 
oleh Technology Facilitating Condition 

23 H23 
Outcome dipengaruhi secara positif 
oleh Internet Use 

 
Setelah konstruk-kontruk pembentuk Mogunet 

diidentifikasi dan hipotesis penelitian sudah 
ditentukan, maka langkah selanjutnya adalah membuat 
diagram alur untuk setiap hipotesis penelitian. 
Diagram alur Mogunet dapat dilihat pada Gambar 2 
 

 
 

Gambar 2. Diagram alur Mogunet 

 
4. Evaluasi Mogunet 
 

Evaluasi dilakukan hanya untuk beberapa konstruk 
dan hipotesis yang ada di Mogunet. Konstruk yang 
akan dievaluasi adalah Subjective Norm, Attitude 
Toward Behavior, Perceived Usefulness, Perceived 
Behavioral Control, Self efficacy, Appraisal, 
Behavioral Intention, Internet Use dan Outcome. 
Sedangkan hipotesis yang akan dibuktikan 
kebenarannya adalah H3, H4, H8, H9, H10, H11, 
H12, H18, H19, H20 dan H23. Semua konstruk dan 
hipotesis yang sudah diidentifikasi tidak dievaluasi 
dengan alasan terbatasnya data yang dapat 
dikumpulkan. Namun, konstruk-konstruk yang terpilih 
untuk dievaluasi tetap bisa merepresentasikan  
Mogunet yang ada di Gambar 2 dalam bentuk yang 
lebih general.   
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Metode evaluasi yang digunakan untuk 
mengevaluasi Mogunet adalah metode survei. Survei 
dilakukan dengan menyebarkan kuesioner ke para 
dosen dari beberapa universitas di Jawa Barat.  Dari 
penyebaran kuesioner ini sebanyak 146 data berhasil 
dikumpulkan. Analisis data dilakukan terhadap 146 
data ini dengan mengikuti tahapan yang ada di dalam 
SEM. Proses analisis data yang ada dalam SEM 
adalah sebagai berikut : 

1. Analisis model pengukuran, analisis ini 
terkait dengan validitas dan reliabilitas 
konstruk. Model pengukuran merupakan 
model yang menggambarkan hubungan 
antara variabel terukur dengan variabel laten. 
Sebuah variabel terukur dikatakan sebagai 
indikator yang baik untuk melakukan 
pengukuran variabel laten apabila variabel 
terukur tersebut memiliki validitas dan 
reliabilitas yang baik. Dari analisis data yang 
dilakukan, ditemukan bahwa semua indikator 
memiliki validitas yang baik dengan nilai 
standardized loading factor (SLF) dari semua 
indikator  0.3. Langkah berikutnya adalah 
melakukan evaluasi terhadap reliabilitas. 
Untuk mengukur reliabilitas, ukuran yang 
dapat digunakan adalah composite reliability 
measure (ukuran reliabilitas komposit) 	0.7 
dan variance extracted measure (ukuran 
ekstrak varian) 	0.5. Dari hasil analisis data 
ditemukan dua konstruk yang memiliki 
reliabilitas yang kurang baik yaitu Appraisal 
dan Outcome. Akibatnya kedua konstruk ini 
dieliminasi dari model. 

2. Uji kecocokan model, berkaitan dengan 
analisis terhadap nilai GOF (Goodness of 
Fit). Dari hasil pengujian kecocokan model 
yang pertama, ditemukan bahwa Mogunet 
memiliki tingkat kecocokan yang kurang 
baik. Oleh karena itu respesifikasi perlu 
dilakukan dengan mengacu pada 
modification index yang ada di keluaran 
LISREL.8.8. Dalam modification index 
terdapat beberapa solusi yang ditawarkan 
untuk meningkatkan kecocokan model 
dengan data. Setelah dilakukan respesifikasi, 
ditemukan bahwa 7 dari 14 ukuran GOF 
memiliki tingkat kecocokan yang baik. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat 
kecocokan model dengan data adalah baik. 

3. Analisis model struktural, dilakukan untuk 
mengevaluasi koefisien-koefisien yang 
menunjukkan hubungan kausal atau pengaruh 
satu variabel laten terhadap variabel laten 
lainnya. Hubungan-hubungan kausal ini 
dinyatakan dalam bentuk hipotesis. Sebuah 
hipotesis dikatakan signifikan jika t-value  
1.96. Dari hasil estimasi yang dilakukan 

ditemukan ada dua hipotesis yang terbukti 
tidak signifikan yaitu hipotesis 9 dan 
hipotesis 11. Selain itu, semua hipotesis yang 
terkait dengan Appraisal dan Outcome tidak 
disertakan karena kedua konstruk ini telah 
dieliminasi pada saat pengujian reliabilitas. 
Ada satu hipotesis tambahan yaitu hipotesis 
24. Hipotesis 24 merupakan hipotesis yang 
muncul akibat penambahan lintasan yang 
dilakukan pada saat respesifikasi model. 
Hasil analisis model struktural ini dapat 
dilihat pada Tabel 3 
 
Tabel 3.  Analisis model struktural 

H Path Estimasi 
T-

value 
Kesimpulan 

H3 SN  BI 0.22 2.44 Signifikan 

H4* SN  A - - - 

H8 PU  ATB 0.82 9.70 Signifikan 

H9 ATB  BI 0.05 0.36 Tidak Signifikan 

H10* A  ATB - - - 

H11 PBC  BI 0.02 0.19 Tidak Signifikan 

H12 PBC  IU 0.15 2.19 Signifikan 

H18* A  IU - - - 

H19 BI  IU 0.44 5.34 Signifikan 

H20 PU  BI 0.36 2.51 Signifikan 

H23* IU  O - - - 

H24** PU  IU 0.42 5.29 Signifikan 

*Hipotesis ini tidak digunakan karena konstruk A dan O telah 
dieliminasi dari model. 
**Hipotesis tambahan setelah respesifikasi 
 

Setelah melalui tahapan evaluasi, Mogunet yang 
dihasilkan akan terllihat seperti Gambar 3. Dari 
Gambar 3 tersebut dapat disimpulkan bahwa Mogunet 
setelah melalui tahapan evaluasi memiliki enam 
konstruk sebagai elemen pembentuk modelnya yaitu 
Subjective Norm, Behavioral Intention, Perceived 
Usefulness, Attitude Toward Behavior, Internet Use 
dan Perceived Behavioral Control. 

Konstruk Appraisal dan Outcome yang berasal dari 
CMUA dalam penelitian ini tidak dapat dibuktikan 
hubungannya dengan konstruk yang lain. 
Pengeliminasian konstruk Appraisal dan Outcome 
juga menyebabkan konstruk Self-efficacy ikut 
dieliminasi karena konstruk ini merupakan konstruk 
yang memoderasi hubungan antara Appraisal dengan 
Internet Use. 

Melalui Mogunet ini, permasalahan DI dapat 
dipahami dengan menggunakan pendekatan teoritis 
berdasarkan konsep TPB, karena konstruk-konstruk 
yang ada di Mogunet pada akhirnya semuanya berasal 
dari model TPB. 
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Gambar 3 Mogunet setelah evaluasi 

 
5. Keterbatasan Penelitian 
 

Penelitian ini masih memiliki banyak keterbatasan 
dan kekurangan. Keterbatasan dan kekurangan 
tersebut membuat Mogunet yang dihasilkan masih 
jauh dari kata sempurna. Diharapkan keterbatasan dan 
kekurangan ini bisa menjadi pelajaran untuk penelitian 
selanjutnya sehingga model yang dihasilkan menjadi 
lebih baik. Beberapa keterbatasan dan kekurangan 
yang ditemui selama proses penelitian adalah sebagai 
berikut : 

1. Kecilnya jumlah sampel yaitu sebanyak 146 
data diduga menjadi salah satu faktor yang 
menyebabkan tingkat kecocokan model 
dengan data menjadi kurang baik 

2. Instrument survei yang kurang baik 
menyebabkan konstruk  Appraisal dan 
Outcome menjadi tidak reliabel. 

3. Appraisal dan Outcome merupakan konstruk 
yang mewakili CMUA. Penghapusan kedua 
konstruk ini menyebabkan tujuan 
penggabungan model TPB dan CMUA tidak 
tercapai. 

4. Mogunet yang dihasilkan pada akhirnya 
hanya menggunakan konstruk-konstruk yang 
ada di TPB. Akan tetapi Mogunet berbeda 
dengan model asli TPB. Perbedaannya 
terletak pada tidak adanya hubungan antara 
konstruk ATB dan PBC dengan konstruk BI. 
Salah satu penyebab perbedaan ini diduga 
berkaitan dengan survei yang dilakukan. 
Survei dilakukan terbatas hanya pada 
penggunaan internet di kalangan dosen dari 
beberapa universitas yang ada di wilayah 
Jawa Barat. Sehingga Mogunet merupakan 
model yang menggambarkan penggunaan 
internet di kalangan dosen dari beberapa 
universitas khususnya yang ada di Jawa 
Barat. 

 
 

6. Kesimpulan 
 

Penelitian ini telah berhasil membuat sebuah 
model penggunaan internet yang diberi nama 
Mogunet. Dari konstruk-konstruk  yang ada dalam 
Mogunet, model ini  bisa dimanfaatkan untuk 
memprediksi penggunaan internet. Jika sebuah 
konstruk diketahui mempengaruhi konstruk yang lain, 
maka konstruk tersebut bisa digunakan untuk 
memprediksi konstruk yang dipengaruhinya. Mogunet 
juga bisa dimanfaatkan untuk memberikan 
rekomendasi penggunaan internet yang optimal bagi 
sebuah institusi. 

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan jumlah 
sampel yang digunakan lebih representatif. Best 
practice dari SEM mengenai jumlah sampel minimal 
yang harus dipenuhi adalah lima kali jumlah indikator 
yang ada (Bentler dan Chou, 1987) dalam [6]. 
Penentuan jumah sampel sebaiknya juga harus disertai 
dengan mempertimbangkan jumlah populasi yang 
sedang diteliti agar hasil akhirnya menjadi lebih 
representatif terhadap lingkugan yang diteliti. Selain 
itu konstruk Appraisal dan Outcome sebaiknya 
dievaluasi ulang dengan jumlah sampel yang lebih 
banyak dan responden berasal dari berbagai latar 
belakang, profesi dan wilayah. Tujuannya adalah agar 
model yang dihasilkan menjadi lebih representatif dan 
general. 
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Abstrak 
 

Watermarking adalah sebuah proses untuk menyisipkan suatu informasi, yang biasanya disebut sebagai 
watermark, pada suatu data (digital) penampung, seperti gambar, audio, dokumen text, video dan bentuk produk 
digital lainnya. Masalah yang dihadapi pada metode digital watermarking saat ini adalah semua metode yang 
telah ada hanya mampu menangani perlindungan hak cipta dari satu pemilik saja. Solusi yang ditawarkan untuk 
menangani masalah kepemilikan bersama suatu audio digital adalah dengan menerapkan skema secret sharing 
pada digital audio watermarking. Tulisan  ini membahas tentang penerapan skema shamir’s secret sharing pada 
joint ownership watermarking. Hasil pengujian memperlihatkan bahwa watermarked audio yang dihasilkan 
memiliki kualitas yang baik dilihat dari kriteria Imperceptibility dan Robustness. Imperceptibility dari audio 
digital yang telah mengandung watermark (watermarked audio) diuji melalui pengukuran kuantitatif 
menggunakan PSNR. Robustness watermark diuji dengan melakukan beberapa proses manipulasi audio terhadap 
watermarked audio kemudian dilakukan proses pendeteksian watermark terhadap audio digital tersebut. Hasil uji 
menunjukkan, watermark cukup robust terhadap beberapa proses manipulasi audio digital, seperti resampling 
dan penambahan noise/derau. Namun watermark masih rentan terhadap proses cropping  dan time stretching. 
Pengujian pada skema shamir’s secret sharing memenuhi kriteria secret, bahwa proses pembangkitan dan 
pembuktian hak cipta/watermark harus dan hanya melibatkan seluruh participants yang merupakan pemilik dari 
audio digital tersebut.  

 
Kata kunci : audio watermarking, joint ownership, skema secret sharing, imperceptibility, robustness, 

1. Pendahuluan 
 
Teknologi jaringan komputer pada saat ini 

memungkinkan seperti gambar, video, dan audio 
dapat ditransmisikan dengan mudah dari satu tempat 
ke tempat lain tanpa kehilangan banyak kualitasnya. 
Kemudahan tersebut juga menimbulkan 
permasalahan baru, yaitu pertukaran atau 
penggunaan produk digital secara ilegal misalnya 
pemalsuan kepemilikan produk digital dan 
pelanggaran hak cipta. Watermarking merupakan 
salah satu teknik yang dapat digunakan untuk 
menyelesaikan permasalahan tersebut. Digital 
watermarking merupakan metode untuk 
menyisipkan suatu informasi pada suatu data digital 
penampung dengan tujuan perlindungan isi atau 
kepemilikan data.  

Digital audio watermarking melibatkan 
penyembunyian data pada sebuah file audio. Hak 
atas kekayaan intelektual adalah pendorong utama 
untuk penelitian di bidang ini. Untuk melawan 
pembajakan musik online, sebuah digital watermark 
ditambahkan pada semua rekaman sebelum 
diterbitkan yang dapat digunakan tidak hanya untuk 
menentukan pencipta aslinya tapi juga menentukan 

user yang telah membelinya secara legal. Sistem 
operasi saat ini sudah memiliki perangkat lunak 
Digital Right Management (DRM) yang akan 
mengambil watermark dari sebuah file audio 
sebelum memainkannya. Perangkat lunak DRM ini 
akan memastikan bahwa user sudah membayar 
untuk lagu tersebut dengan membandingkan 
watermark yang ada pada file audio tersebut. 

Metode digital watermarking saat ini pada 
umumnya hanya mampu menangani perlindungan 
hak cipta dari satu pemilik saja sehingga sulit 
diterapkan untuk kepemilikan lebih dari satu pihak. 
Joint ownership pada teknik watermarking 
memungkinkan  terdapat lebih dari satu pihak yang 
berhak atas kepemilikan hak cipta dari audio digital. 
Semua pihak yang memegang hak cipta akan audio 
digital tersebut akan berhak untuk berkontribusi 
dalam proses pemberian watermark dan  pengakuan 
hak cipta audio digital tersebut. 

Skema secret sharing adalah komponen yang 
diperlukan untuk melakukan distribusi komputasi 
diantara sejumlah pihak yang tidak saling 
mempercayai[1]. Skema ini dapat dilakukan untuk 
pembagian suatu secret,  menjadi beberapa bagian 
yang disebut share, kepada sejumlah pihak yang 

No Makalah : 012 
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disebut participant. Secret yang menjadi titik utama, 
diketahui oleh mereka hanya sebagai potongan 
informasi atau share yang secara langsung tidak 
terlihat berkaitan dengan secret. Salah satu jenis 
skema secret sharing adalah threshold secret 
sharing scheme [2]. Skema Shamir’s secret sharing 
termasuk jenis threshold secret sharing scheme 
ditemukan oleh Adi Shamir. 

Pada saat ini penelitian terkait joint ownership 
untuk teknik watermarking masih terfokus pada 
kepemilikan citra digital [3], [4], dan [5]. Untuk itu 
penelitian ini mencoba menawarkan solusi untuk 
penanganan masalah penerapan pemberian tanda 
kepemilikan bersama (joint ownership) pada audio 
digital. Solusi ini  menggunakan teknik Shamir’s 
secret sharing scheme dan teknik watermarking 
Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS). 
Pengujian dilakukan untuk  teknik watermarking 
DSS pada kriteria imperceptibility, dan robustness 
serta kriteria security untuk skema Shamir’s Secret 
Sharing. 

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui Shamir’s 
secret sharing scheme pada joint ownership 
watermarking dapat diterapkan untuk audio digital. 
Teknik watermarking yang digunakan memenuhi 
kriteria imperceptibility, yakni berkas audio hasil 
penyisipan watermark telah berhasil dibuat semirip 
mungkin dengan berkas aslinya. Tingkat robustness 
dari teknik watermarking tersebut berhasil melewati 
serangan manipulasi audio seperti resampling dan 
penambahan derau, tetapi gagal mengatasi serangan 
cropping dan time stretching. Proses penyisipan dan 
pendeteksian  ownership watermark telah berhasil 
memenuhi kriteria security, dikarenakan proses 
tersebut harus melibatkan seluruh participants yang 
benar-benar merupakan pemilik dari audio digital 
tersebut.  

Pada bagian selanjutnya dari tulisan ini akan 
menjelaskan penelitian-penelitian terkait yang sudah 
ada, penjelasan metode skema secret sharing dan 
teknik watermarking, teknik usulan untuk joint-
ownership pada watermaking audio digital, 
dilanjutkan pengujian kualitas dan ketahanan dari 
hasil percobaan, dan diakhiri dengan penutup yang 
berisi kesimpulan dan saran pengembangan 
penelitian lebih lanjut. 

 
2. Penelitian Terkait 

 
Penelitian joint ownership pada teknik 

watermarking selama ini masih ditujukan untuk 
bukti kepemilikan citra digital. Penelitian [3], 
mengusulkan tentang penerapan skema secret 
sharing pada joint ownership watermarking untuk 
citra digital. Teknik watermarking yang digunakan  
pada penelitian tersebut menggunakan  transformasi 
Haar dan DCT, tanpa menjelaskan jenis skema 
secret sharing yang digunakan. Penelitian lain 
mengusulkan dua algoritma baru untuk penggunaan 
skema secret sharing kriptografi untuk 

menyelesaikan permasalahan joint ownership pada 
watermarking citra digital [4]. Algoritma pertama 
menggunakan Shamir’s, yakni skema dengan 
threshold untuk algoritma watermarking. Watermark 
berupa vektor distribusi acak gaussian ditentukan 
dengan dua kunci, disisipkan pada koefisien untuk 
semua middle band pada citra dalam domain 
wavelet, sehingga bukti kepemilikkan hanya bisa 
diverifikasi bila memiliki kedua kunci tersebut.  
Algoritma kedua yang diusulkan merupakan 
modifikasi dari algoritma pertama, dimana verifikasi 
kepemilikan bisa dilakukan secara parsial. 
Algoritma watermarking baru diusulkan untuk 
skema secret sharing dalam permasalahan verifikasi 
joint ownership tanpa adanya dealer terpercaya [5]. 
Para participants secara bersama-sama melakukan 
pembangkitan share dari secret yang ada tanpa ada 
pihak lain yang terlibat. Dan untuk deteksi hanya 
beberapa pihak tertentu saja yang bisa melakukan 
verifikasi kepemilikan.  

 
3. Skema Secret Sharing 

 
Skema secret sharing merupakan metode untuk 

melakukan pembagian suatu secret, biasanya berupa 
kunci, menjadi beberapa bagian yang disebut shares, 
kepada sejumlah pihak yang disebut participants, 
dengan kondisi-kondisi tertentu. Kondisi yang 
dimaksud menyangkut sekelompok participants 
mana saja yang memungkinkan untuk menyatukan 
kembali secret yang telah dibagi-bagi tersebut [6].  
Dewasa ini, skema secret sharing telah digunakan 
pada bidang-bidang aplikasi yang beragam, 
misalnya kontrol akses, peluncuran senjata atau 
proyektil, membuka kotak deposito, dan lain-lain. 

Salah satu jenis secret sharing scheme adalah 
skema Shamir’s secret sharing atau biasa disebut 
sebagai skema threshold secret sharing. Pada skema 
threshold secret sharing, kondisi yang harus 
dipenuhi dari suatu himpunan bagian untuk bisa 
membentuk kembali sebuah secret adalah jumlah 
participants minimal yang harus terdapat dalam 
himpunan bagian tersebut. Berikut merupakan 
algoritma Shamir’s secret sharing scheme  pada [4]: 
1. Setup. Dealer T menentukan secret berupa 

integer  yang akan dibagikan kepada n 
participats. 
a. T memilih bilangan prima , 

dan mendefinisikan a0= S. 
b. T memilih bilangan acak sebanyak t-1 

sebagaikoefisien
, 

kemudian mendefinisikan fungsi polinomial 
acak dalam  yaitu : 
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c. T menghitung  
(atau untuk sembarang n titik i yang 
berbeda, ), dan secara rahasia 
memberikan share  kepada participant  
beserta dengan index i. 

2. Rekonstruksi secret. Sembarang himpunan dari 
sebanyak t atau lebih shares milik participants 
(sebanyak t atau lebih titik (x,y) = (i,Si) yang 
berbeda) dapat merekonstruksi kembali secret 
dengan menggunakan interpolasi Lagrange. 
Secret yang dimaksud adalah f(0)=a0=S. 
Berikut adalah persamaan interpolasi Lagrange: 

 

 
              

            
4. Teknik Watermarking  
 

Watermarking merupakan teknik untuk 
menyisipkan informasi ke dalam data, terutama data 
yang berbentuk digital. Informasi yang disisipkan 
disebut watermark (tanda air). Watermark dapat 
berupa teks seperti informasi copyright, gambar, 
data audio atau rangkaian bit yang tidak bermakna. 
Proses penyisipan yang dilakukan tidak boleh 
merusak data yang dilindungi.  

Jenis-jenis watermarking berdasarkan 
penyebarannya adalah public atau blind 
watermarking dan non-blind watermarking atau 
private watermarking. Public watermarking tidak 
memerlukan berkas asli untuk proses deteksi 
watermark, sedangkan skema proses private 
watermark yang membutuhkan berkas asli sebelum 
disisipi watermark untuk mendeteksi watermark  
[7].  

Terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi 
oleh aplikasi watermarking. Kriteria yang paling 
utama adalah imperceptibility atau fidelity yaitu 
berkas hasil penyisipan watermark harus dibuat 
semirip mungkin dengan berkas aslinya, robustness 
yaitu berkas hasil penyisipan watermark harus tahan 
terhadap berbagai teknik manipulasi digital dan 
watermark harus dapat dideteksi kembali, dan 
security dimana watermark yang disisipkan tidak 
boleh meninggalkan jejak dalam arti tidak terlalu 
menonjol agar pihak lain tidak bisa dengan mudah 
menghilangkan watermark yang sudah disisipkan 
[6]. 

Direct sequence spread spectrum atau DSSS 
adalah teknik yang memultiplikasi sinyal audio asli 
dengan rangkaian biner dan koefisien watermark. 
Rangkaian biner tersebut umumnya disebut sebagai 
sinyal chip. Sinyal chip tersebut harus lebih besar 
dari data rate atau information rate. Sinyal chip pada 
dasarnya merupakan key yang dibutuhkan baik pada 
proses penyisipan maupun deteksi untuk 
memodulasi rangkaian data [8]. Proses penyisipan 

watermark ke dalam sinyal audio pada metode ini 
dilakukan dengan perumusan sebagai berikut : 

      
                           (3)                            
 
dengan merupakan tingkat kejelasan 

watermark atau watermarkamplitude atau koefisien 
watermark yang akan disisipkan ke dalam sinyal 
audio yang rentang nilainya adalah: , x(f) 
adalah sinyal audio yang telah ditransfomasikan ke 
domain frekuensi dan xi[f]adalah nilai blok-blok 
hasil transformasi ke-i. Proses deteksi watermark 
dilakukan sebaliknya yaitu dengan mengurangkan 
sinyal hasil transformasi frekuensi watermarked 
audio dengan sinyal hasil transformasi frekuensi 
audio asli lalu dibagi dengan scaling factor. Proses 
tersebut akan menghasilkan carier signal 
watermarkyang kemudian dikalkulasikan untuk 
mendapatkan rangkaian biner watermark dan 
dikonversikan menjadi informasi sesungguhnya [9]. 

 
5. Joint Ownership pada Teknik  
Watermarking untuk Audio Digital 

 
Joint ownership pada teknik watermarking 

memungkinkan  terdapat lebih dari satu pihak yang 
berhak atas kepemilikan hak cipta dari audio digital. 
Semua pihak yang memegang hak cipta akan audio 
digital tersebut akan berhak untuk berkontribusi 
dalam proses pemberian watermark, serta memiliki 
hak-hak tertentu dalam pengakuan hak cipta audio 
digital tersebut. Dalam proses watermarking, bagian 
yang biasanya menjadi rahasia adalah kunci untuk 
proses-proses dalam watermarking, baik itu kunci 
untuk proses penyisipan watermark (embedding) dan 
pendeteksian watermark (detection), maupun kunci 
untuk melakukan pembangkitan bilangan-bilangan 
random. Kunci-kunci ini yang dianggap sebagai 
suatu secret dalam skema secret sharing, sedangkan 
pihak-pihak pemegang hak cipta merupakan 
participants didalamnya. Setelah proses skema 
secret sharing dilaksanakan, maka masing-masing 
participants yang terotorisasi akan memegang share 
dari sebuah secret. Watermark yang akan disisipkan 
ke dalam audio digital akan dibangkitkan 
berdasarkan secret yang dibentuk dari shares 
tersebut. 

Watermark yang dibangkitkan berupa integer 
dengan menggunakan pembangkit bilangan 
pseudorandom yaitu Linear Congruential 
Generators (LCG). Nilai secret akan menjadi nilai 
awal (seed) untuk proses pembangkitan watermark. 
Proses penyisipan akan dilakukan pada domain 
frekuensi. Lifting wavelet transform (LWT) 
digunakan untuk mengubah berkas  audio dari 
domain waktu ke dalam domain frekuensi serta 
untuk membentuk region dari audio yang akan 
disisipi. LWT level 1 akan membagi data audio ke 
dalam 4 region yaitu region LL, region HL, region 
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LH dan region HH atau secara umum LWT level ke-
k akan membagi data audio ke dalam 3k+1 region. 
Transformasi Wavelet level 1, 2 dan 3 dapat dilihat 
pada Gambar 1.      

 

LL HL
LH HH

HH

HL
LH

HL

HH

LH

HL
HL

LH HH

LH HH

LL
HL

LH HH

LL

 
Gambar 1. Region audio pada transformasi wavelet level 

1, 2, dan 3[14]. 
 
Watermark akan disisipkan pada region LL yang 

merupakan region paling tidak fragile dibandingkan 
dengan region lain. Letak region LL bergantung 
pada level yang akan digunakan pada LWT, dengan 
perhitungan sebagai berikut:  

 
Level = (secret / threshold ) mod L       (4)              

dimana L merupakan level LWT maksimal yang 
dapat digunakan. Setelah berkas audio diubah ke 
dalam domain frekuensi dan region telah dibuat 
dengan LWT serta pembangkitan watermark telah 
dilakukan, maka dilakukan proses penyisipan 
watermark. Berkas audio disisipi watermark dengan 
metode Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS). 
Jika seluruh watermark telah disisipkan pada region 
yang bersesuaian, maka akan dikenakan 
transformasi Lifting Wavelet pada audio digital 
tersebut, sehingga akan diperoleh audio digital yang 
telah mengandung watermark. Skema proses 
penyisipan watermark dapat dilihat pada Gambar 2.  

 

Gambar 2.  Proses Penyisipan Watermark. 
 
Untuk pendeteksian watermark, diperlukan baik 

audio digital asal maupun audio digital uji serta data 
shares (teknik non-blind watermarking). 
Berdasarkan data shares(xi,yi )yang diberikan oleh 

participants, maka akan dilakukan pembentukan 
kembali secret dengan menggunakan interpolasi 
Lagrange. Secret yang terbentuk akan digunakan 
sebagai seed pembangkit bilangan acak 
menggunakan LCG yang nantinya akan digunakan 
untuk mengetahui panjang watermarkyang telah 
disisipkan serta  pembanding asli tidaknya 
watermark deteksi. Kemudian dilakukan proses 
yang sama seperti penyisipan watermark, yaitu 
proses transformasi audio digital dari domain waktu 
ke dalam domain frekuensi serta membagi data 
audio ke dalam region-region sesuai level LWT 
yang didapat dari informasi secret. Proses 
transformasi LWTdilakukan pada audio digital asal 
dan audio digital uji.  

Proses pendeteksian watermark dilakukan 
dengan cara membandingkan  watermark pada audio 
digital uji dengan watermark yang dibangkitkan 
secara matematis dari secret yang dibentuk 
berdasarkan data shares tersebut. Skema proses 
pendeteteksian kepemilikan watermark dapat dilihat 
pada Gambar 3 . 

 

Gambar 3.  Proses Pendeteksian Watermark. 
 

6. Pengujian Fidelity  Watermark 
 
Pengujian imperceptibility atau fidelity pada 

watermarked audio dilakukan dengan  cara  
membandingkannya dengan  berkas audio asli 
sehingga dapat diketahui nilai distorsi yang 
disebabkan oleh proses penyisipan watermark 
tersebut menggunakan pengukuran peak signal to 
noise ratio (PSNR).  Hasil pengukuran nilai PSNR 
dilakukan pada semua berkas audio dengan berbagai 
nilai alpha ().  

Pemilihan nilai alpha ini diharapkan 
memperhatikan faktor trade-off antara ketahanan 
dan kualitas. Semakin tinggi nilai alpha maka 
semakin rendah pula kualitas audio yang dihasilkan, 
tapi sebaliknya mempertinggi  ketahanan audio 
terhadap serangan berbasis frekuensi. Hasil 
perhitungan nilai PSNR dari watermarked audio dan 
audio asli pada berbagai nilai alpha dapat dilihat 
pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Nilai PSNR watermarked audio dan audio 
asli. 

   
Berdasarkan hasil pada Tabel 1, watermarked 

audio yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik 
karena nilai PSNR yang dihasilkan rata-rata di atas 
30 dB. PSNR biasanya dipresentasikan sebagai 
logaritmik desibel (dB) dan  kualitas audio yang 
baik berada pada kisaran di atas 30 dB [10]. Selain 
itu nilai PSNR tertinggi untuk setiap jenis musik 
yang diujikan pada Tabel 1 menunjukkan nilai  
optimal untuk setiap jenis musik tersebut.  

 
7. Pengujian Robustness Watermark 
 
Untuk melakukan pengujian tingkat ketahanan 

(robustness) watermark,   dilakukan operasi-operasi 
manipulasi audio terhadap watermarked audio. 
Operasi-operasi manipulasi audio yang digunakan 
dalam pengujian robustness watermarked audio 
adalah resampling, cropping, penambahan derau, 
dan time stretching. Pada proses pengujian ini 
dilakukan perbandingan antara  watermark asli 
dengan watermark hasil deteksi setelah diujikan 
dengan serangan–serangan yang diberikan.  

 
7.1  Operasi Resampling 
Untuk melihat tingkat robustness watermark, 

akan dilihat apakah  nilai watermark hasil ekstraksi 
dari watermarked audio setelah mengalami proses 
resampling mengalami perubahan atau tidak. Pada 
serangan resampling, sample rate yang digunakan 
adalah 22050 Hz dan 48000 Hz sedangkan sample 
rate berkas audio asal keseluruhan adalah 44100 Hz. 
Hasil pengujian menunjukkan bahwa watermark 
robust/kokoh terhadap operasi resampling karena 
nilai watermark hasil deteksi selalu sama. Hal ini 
bisa terjadi dikarenakan operasi resampling hanya 
mengubah jumlah sample per-detik  dari 
watermarked audio sehingga tidak mempengaruhi 
nilai blok–blok transformasi ataupun nilai carrier 
signal dari watermarked audio. 

 
7.2 Operasi Cropping 
Untuk melihat apakah watermark robust terhadap 

serangan cropping, watermark dari watermarked 
audio hasil cropping dideteksi kembali dan 

dibandingkan dengan watermark aslinya. Operasi 
cropping dilakukan dengan memotong 1/2 bagian 
dari watermarked audio baik dari 1/2 bagian awal, 
tengah maupun akhir dengan menggunakan tools 
Audacity. Hasil pengujian menunjukkan semua nilai 
watermark dari watermarked audio yang 
mendapatkan operasi cropping tidak dapat diperoleh 
kembali  atau dapat dikatakan bahwa watermark 
tidak robust terhadap operasi cropping. Operasi 
cropping memotong beberapa bagian dari 
watermarked audio, sehingga menghilangkan 
beberapa bagian dari carrier signal. Oleh karena itu, 
nilai watermark tidak dapat dikembalikan seperti 
semula. 

 
7.3 Operasi Penambahan Derau 
Derau merupakan suara–suara yang tidak 

dinginkan. Operasi penambahan derau pada 
watermarked audio di domain frekuensi dilakukan 
melalui transformasi Fourier dan menambahkan 
sinyal Fourier dengan sinyal random carrier yang 
dimultiplikasi dengan amplitude yang kurang dari 
watermark amplitude yang digunakan untuk 
penyisipan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa 
semua nilai watermark dari watermarked audio yang 
mendapatkan penambahan derau dapat dideteksi 
kembali dan bernilai sama dengan watermark 
aslinya. Sehingga dapat dikatakan bahwa watermark 
tersebut robust terhadap operasi penambahan derau 
dengan amplitude yang kecil. Operasi ini tidak 
mempengaruhi nilai blok-blok transformasi karena 
amplitude untuk random noise signal yang 
digunakan kurang dari nilai watermark amplitude 
yang digunakan untuk menyisipkan pesan 

 
7.4 Operasi time stretching 
Metode operasi time stretching yang digunakan 

adalah metode Phase Vocoder yang bekerja dengan 
mengimplementasikan resampling pada data, lalu 
memanipulasi fase sinyal pada domain STFT (Short 
Time Fourier Transform). Hasil uji robustness 
watermark terhadap serangan ini menunjukkan 
bahwa watermark tidak tahan terhadap operasi time 
stretching, karena nilai watermark dari watermarked 
audio tidak dapat diperoleh kembali  Operasi time 
stretching menggunakan metode phase vocoder 
yang melakukan overlapping serta memanipulasi 
fase sinyal pada domain STFT. Dengan kata lain 
phase vocoder menciptakan sinyal yang hampir 
mirip dengan sinyal aslinya untuk melakukan 
pemecahan pada sinyal untuk mendapatkan 
perubahan speed. Sehingga ketika dideteksi kembali 
nilai blok –blok transformasi mengalami perubahan 
begitu pula untuk nilai carrier signal watermark. 

 
8. Pengujian Skema Shamir’s Secret 

Sharing 
 
Pengujian skema shamir’s secret sharing 

dilakukan untuk membuktikan apakah secret dapat 

Nilai 
Alpha 

Jenis Audio 

Speech 
Instru-
mental 

Instrument 
mix 

Full 
Song 

0.1 55.80 49.30 59.16 59.11 
0.2 49.78 43.28 53.14 53.09 
0.3 46.26 39.76 49.62 49.57 
0.4 43.76 37.26 47.12 47.07 
0.5 41.82 35.32 45.18 45.15 
0.6 40.24 33.74 43.60 43.62 
0.7 38.90 32.24 42.23 42.39 
0.8 37.74 31.24 41.19 41.46 
0.9 36.76 30.22 40.34 40.71 
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diperoleh jika jumlah shares kurang dari threshold. 
Pada pengujian digunakan nilai secret yaitu 1234 
yang dibagi  menjadi 5 shares dengan threshold  
sebanyak 3, dimana bilangan prima  p yang dipilih 
adalah 1237 sehingga koefisien a1 dan persamaan 
polinom yang digunakan merupakan bilangan 
integer random  dan shares  yang 

dihitung merupakan  Si=f(i) dimana . 
Pasangan kunci (shares) yang dihasilkan adalah (1, 
48), (2, 1122), (3, 745), (4, 154), dan (5, 586). Dari 
kelima pasangan kunci tersebut dilakukan skenario 
uji untuk membentuk kembali secret seperti yang 
terlihat pada Tabel 2.  

 
Tabel 2. Hasil pembentukan secret pada berbagai 

jumlah dan kondisi shares 

Jumlah shares 
 

Kondisi nilai shares 

Semua 
benar 

Tidak 
semua 
benar 

Semua benar, 
tapi 

redundant 

Kurang ( n <  t) 211 877 NaN 

Sama dengan     
( n = t) 

1234 1167 NaN 

Lebih besar       
( n > t) 

1234 28 NaN 

 
Dari Tabel 2 diatas menunjukkan bahwa secret 

hanya akan terbentuk kembali dengan benar jika 
jumlah shares yang benar sama dengan atau lebih 
besar dari threshold (t) tanpa ada nilai yang 
redundant. 

Jika terdapat t-1 shares (nilai benar semua) maka 
dibutuhkan sebuah share (i, f(i))  lagi untuk 
mendapatkan secret yang benar.  Jika dimisalkan 
nilai bilangan prima , maka terdapat 1236 
kemungkinan kunci f(i), sehingga peluang untuk 
mendapatkan pasangan share (i, f(i)) yang benar 

adalah   .  Dengan demikian, secara 

umum jika  nilai p=M dan  jumlah shares sebanyak 
, dengan  , maka peluang untuk 

mendapatkan secret yang benar adalah:   

 
   
9. Penutup 
 
Penerapan  skema shamir’s secret sharing pada 

joint ownership watermarking untuk audio digital 
dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi 

permasalahan kepemilikan hak cipta audio digital 
yang dipegang oleh lebih dari satu pihak. Untuk 
melakukan joint ownership watermarking, dapat 
dicobakan dengan perapan  jenis teknik 
watermarking domain transformasi yang lainnya, 
sehingga diharapkan bisa lebih tahan terhadap 
proses manipulasi cropping dan time stretching. 
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Abstrak 
Dewasa ini kuliner telah berkembang bukan hanya sekadar makan untuk memenuhi kebutuhan fisiologis saja, 
namun telah menjadi sebuah gaya hidup. Hal ini ditandai dengan banyaknya acara televisi yang bertemakan 
kuliner. Perkembangan kuliner terlihat pula dengan bermunculannya usaha-usaha yang berbasis makanan, seperti 
warung, rumah makan, pedagang kaki lima, industri makanan dan lain sebagainya. Ketika berwisata kuliner, 
orang-orang yang semula hanya mencari pemuas kebutuhan atas rasa lapar mereka, kini mulai 
mempertimbangkan faktor lain dalam menentukan dimana mereka akan makan. Untuk membatu menentukan 
rumah makan mana yang akan dituju berdasarkan lokasi, waktu dan selera maka akan digunakan metode AHP 
(Analytical Hierarchy Process). Metode AHP adalah model pendukung keputusan yang akan  menguraikan  
masalah  multi  faktor  atau  multi  kriteria  yang kompleks  menjadi  suatu  hirarki. Dengan adanya system ini 
maka dapat membantu memberikan alternative tempat makan yang sesuai dengan lokasi, waktu dan selera.  
 
Kata kunci : Sistem Pendukung Keputusan, Analytical Hierarchy Process, Kuliner Pekanbaru, Andorid  
 
1. Pendahuluan  

 
Pekanbaru sebagai daerah minyak di Pulau 

Sumatera, saat ini cukup diminati sebagai tempat 
pencari pekerjaan yang memadai. Seiring dengan 
bertambahnya masyarat Pekanbaru maka 
keanekaragaman corak dan budaya termasuk kuliner 
juga semakin banyak alternative pilihan, mulai dari 
masakan dari daerah Padang dengan cita rasa pedas, 
dari daerah Jawa dengan cita rasa manis atau dari 
daerah Sunda dengan cita rasa yang khas, termasuk 
makanan khas Tionghoa. Tahun 2012, kota 
Pekanbaru akan menjadi tuan rumah pada 
pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) yang 
akan mendatangkan tamu dari berbagai daerah di 
seluruh Indonesia. Tentunya dibutuhkan informasi 
yang memadai khusunya bagi para tamu ini tentang 
fasilitas umum yang ada di Pekanbaru, teruatama 
informasi kuliner.  

Dewasa ini kuliner telah berkembang bukan 
hanya sekadar makan untuk memenuhi kebutuhan 
fisiologis saja, namun telah menjadi sebuah gaya 
hidup. Hal ini ditandai dengan banyaknya acara 
televisi yang bertemakan kuliner. Perkembangan 
kuliner terlihat pula dengan bermunculannya usaha-
usaha yang berbasis makanan, seperti warung, 
rumah makan, pedagang kaki lima, industri makanan 
dan lain sebagainya. Ketika berwisata kuliner, 
orang-orang yang semula hanya mencari pemuas 
kebutuhan atas rasa lapar mereka, kini mulai 
mempertimbangkan faktor lain dalam menentukan 
dimana mereka akan makan. Namun keragaman 
kuliner yang ada tidak didukung dengan adanya 

sarana informasi yang memadai, terlebih dalam 
menentukan pilihan makanan dan rumah makan 
mana yang akan dikunjungi. 

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) 
merupakan komputerisasi dari proses pengambilan 
keputusan secara manual melalui intuisi manusia. 
Sistem Pendukung Keputusan memiliki beberapa 
metode, salah satu diantaranya adalah metode 
Analytical Hierarcy Process (AHP). AHP 
merupakan satu teknik pengambilan 
keputusan/optimasi multivariate yang digunakan 
dalam analisis kebijaksanaan. 

Sistem informasi kuliner dijadikan tema dalam 
pengambilan keputusan dengan menggunakan AHP 
didasarkan pada kedinamisan tempat, waktu dan 
selera makan. Ketiga parameter tersebut akan 
menjadi kriteria yang akan dihitung dengan metode 
AHP untuk menghasilkan solusi alternative 
keputusan bagi para pengguna. 
 
2. Konsep Dasar Sistem Pendukung 

Keputusan 
 

Definisi sistem adalah sekumpulan hal atau 
kegiatan atau elemen atau subsistem yang saling 
bekerja sama atau yang dihubungkan dengan cara-
cara tertentu sehingga membentuk satu kesatuan 
untuk melaksanakan suatu fungsi guna mencapai 
suatu tujuan [1].  

Secara umum, sistem pendukung keputusan 
(SPK) adalah sistem berbasis komputer yang 
interaktif, yang membantu pengambil keputusan 
memanfaatkan data dan model untuk menyelesaikan 
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masalah-masalah yang tak terstruktur dan semi 
terstruktur. Sebenarnya definisi awalnya, SPK 
adalah sistem berbasis model yang terdiri dari 
prosedur-prosedur dalam pemrosesan data dan 
pertimbangannya untuk membantu manajer dalam 
mengambil keputusan. Agar berhasil mencapai 
tujuannya maka sistem tersebut harus sederhana, 
mudah untuk dikontrol, mudah beradaptasi, lengkap 
pada hal-hal penting, dan mudah berkomunikasi 
dengannya.   

Sistem Pengambilan Keputusan (SPK) atau 
Decision Support System (DSS) merupakan suatu 
sistem interaktif yang membantu pengambil 
keputusan melalui penggunaan data dan model-
model keputusan untuk memecahkan masalah-
masalah yang sifatnya semi terstruktur dan tidak 
terstruktur. [5] 
 
3. Analytical Hierarchy Process[2] 

 
Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) 

dikembangkan awal tahun 1970-an oleh Thomas L. 
Saaty, seorang ahli matematika dari Universitas 
Pittsburg. AHP banyak digunakan pada keputusan 
untuk banyak kriteria, perencanaan, alokasi 
sumberdaya dan penentuan prioritas dari strategi-
strategi yang dimiliki pemain dalam situasi konflik 
[2]. Jadi, AHP merupakan analisis yang digunakan 
dalam pengambilan keputusan dengan pendekatan 
sistem, dimana pengambil keputusan berusaha 
memahami suatu kondisi sistem dan membantu 
melakukan prediksi dalam mengambil keputusan. 

Dalam menyelesaikan persoalan dengan AHP 
ada beberapa prinsip dasar yang harus dipahami 
antara lain:  
1. Dekomposisi. yaitu: memecah persoalan yang 

utuh menjadi unsur-unsurnya. Pemecahan 
tersebut akan menghasilkan beberapa tingkatan 
dari suatu persoalan. Oleh karena itu, proses 
analisis ini dinamakan hierarki (hierachy).  

2. Penilaian Komparasi (Comparative Judgement). 
Prinsip ini berarti membuat penilaian tentang 
kepentingan relatif dua elemen pada suatu 
tingkat tertentu dalam kaitannya dengan 
tingkatan di atasnya. Hasil dari penilaian ini 
lebih mudah disajikan dalam bentuk matriks 
perbandingan berpasangan (Pairwise 
Comparison). 

3. Penentuan Prioritas (Synthesis of Priority). Dari 
setiap matriks pairwise comparison akan 
didapatkan prioritas lokal.  

4. Konsistensi Logis (Logical Consistency).  
Metode AHP dapat digunakan untuk membantu 

pengambilan keputusan dengan cara sebagai berikut: 
1. Menentukan tujuan, kriteria, dan alternatif 

keputusan 
2. Membuat “pohon hierarki” (hierarchical tree) 

untuk berbagai kriteria dan alternatif keputusan. 
3. Membentuk sebuah matriks perbandingan 

berpasangan (pairwise comparison. Nilai dan 

definisi pendapat kualitatif dari skala 
perbandingan Saaty dapat dilihat pada Tabel 1. 

 
Table 1 Skala Penilaian Perbandingan 

Intensitas 
Kepentingan 

Keterangan 

1 
Kedua elemen sama 
pentingnya 

3 
Elemen yang satu sedikit 
lebih penting daripada 
elemen yang lainnya 

5 
Elemen yang satu lebih 
penting daripada yang 
lainnya 

7 
Satu elemen jelas lebih 
mutlak penting daripada 
elemen lainnya 

9 
Satu elemen mutlak penting 
daripada elemen lainnya  

2,4,6,8 
Nilai-nilai antara dua nilai 
pertimbangan-pertimbangan  
yang berdekatan 

Apabila suatu elemen dibandingkan 
dengan dirinya sendiri maka diberi nilai 1. Jika 
elemen i (Ai) dibandingkan dengan elemen j 
(Aj) mendapatkan nilai tertentu, maka Aj 
dibandingkan dengan Ai merupakan 
kebalikannya.  

4. Membuat peringkat prioritas dari matriks 
pairwise dengan menentukan eigenvector. 
Caranya yaitu sebagai berikut: 
a. Mengkuadratkan matriks pairwise 

comparison. 
b. Menjumlahkan setiap baris dari matriks 

hasil penguadratan cara (a), kemudian 
dinormalisasi, caranya yaitu membagi 
jumlah baris dengan total baris hingga 
diperoleh nilai eigenvector (1) 

c. Untuk mengecek ulang nilai eigenvector, 
matriks hasil penguadratan cara (a) 
dikuadratkan kembali dan lakukan kembali 
cara (b), hingga diperoleh eigenvector yang 
baru. Kemudian, bandingkan eigenvector 
pertama dan kedua. Jika di antara 
keduanya, tidak ada perubahan nilai atau 
hanya sedikit mengalami perubahan maka 
nilai eigenvector pertama sudah benar. 
Akan tetapi, jika sebaliknya, maka nilai 
eigenvector pertama masih salah dan 
lakukan kembali cara (a) sampai dengan 
(c), hingga nilai eigenvector tidak berubah 
atau hanya sedikit berubah. 

d. Membuat peringkat alternatif dari matriks 
pairwise masing-masing alternatif dengan 
menentukan eigenvector setiap alternatif 

e. Menentukan matriks pairwise comparisons 
masing-masing alternatif 
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f. Menentukan nilai eigenvector masing-
masing alternatif 

g. Menentukan peringkat alternatif 
Peringkat alternatif dapat ditentukan 
dengan mengalikan nilai eigenvector 
alternatif dengan nilai eigenvector kriteria. 

5. Konsistensi Logis 
Semua elemen dikelompokkan secara logis 

dan diperingatkan secara konsisten sesuai 
dengan suatu kriteria yang logis. Matriks bobot 
yang diperoleh dari hasil perbandingan secara 
berpasangan tersebut harus mempunyai 
hubungan kardinal dan ordinal. Hubungan 
tersebut dapat ditunjukkan sebagai berikut: 
Hubungan kardinal: aij . ajk = aik 
Hubungan ordinal : Ai > Aj, Aj > Ak maka Ai > 
Ak 
Hubungan diatas dapat dilihat dari dua hal 
sebagai berikut : 
a. Dengan melihat preferensi multiplikatif.  
b. Dengan melihat preferensi transitif.  

Penghitungan konsistensi logis dilakukan 
dengan mengikuti langkah-langkah sebagai 
berikut: 
a. Menentukan vektor jumlah tertimbang 

(weighted sum vector).  
b. Menghitung Vektor Konsistensi (VK)  
c. Menghitung Lambda dan Indeks 

Konsistensi 
Lambda (λ) adalah nilai rata-rata Vektor 
Konsistensi. 

d. Formula untuk menghitung Indeks 
Konsistensi adalah: 

 
dimana n adalah jumlah faktor yang sedang 
dibandingkan. 

e. Perhitungan rasio konsistensi.  
Rasio Konsistensi merupakan Indeks 
Konsistensi dibagi dengan Indeks 
Random/Acak (IR). Untuk lebih jelasnya, 
lihat formula berikut ini. 

 
Indeks Random adalah fungsi langsung dari 
jumlah alternatif atau sistem yang sedang 
diperbandingkan.  
Untuk metode AHP, tingkat inkonsistensi 
yang masih dapat diterima adalah sebesar 
10% ke bawah. Jadi jika nilai RK <= 0,1 
(10%), maka hasil perbandingan preferensi 
konsisten dan sebaliknya jika RK > 0,1 
(10%), maka hasil perbandingan preferensi 
tidak konsisten. Apabila tidak konsisten, 
maka terdapat 2 pilihan, yaitu mengulang 
perbandingan preferensi atau melakukan 
proses autokoreksi. [3] 

 
 
 
 

4. Andorid 
Sejarah Andorid 
 

Android adalah sistem operasi untuk perangkat 
mobile seperti handphone, notebook dan komputer 
tablet yang berbasis Linux. Android menyediakan 
platform yang bersifat open source bagi para 
pengembang untuk menciptakan sebuah aplikasi. 
Sistem operasi ini dikembangkan oleh Google 
dengan berbasis kernel Linex versi 2.6. Saat ini 
pengembangan android ditentukan oleh sebuah 
konsorsium bernama Open Handset Allience (OHA) 
yang terdiri atas berbagai vendor perangkat mobile, 
komputer dan telekomunikasi seperti Intel, Nvidia, 
Google, Samsung. Sprint, T-Mobile, Motorola, LG, 
Sony Ericson, Thosiba, Vodafone, dan lain 
sebagainya.  

Salah satu pemanfaatan aplikasi android yang 
mendapat dukungan langsung dari google adalah 
pengaksesan google MAP dengan menggunakan 
Location Based Services. 

 
Location Base Services 
 
Google map adalah sebuah teknologi yang 
disediakan oleh Google untuk layanan pemetaan 
berbasis web aplikasi. Beberapa layanan dari google 
maps adalah : 

a. Pencarian lokasi dengan menuliskan 
keyword 

b. Pencarian melalui suara 
c. Menampilkan lalu lintas 
d. Pencarian rute terpendek dari suatu tempat 

tujuan tertentu 
e. Satellite view 
f. Street view 
 
Penggunaan google maps bisa dipadukan 

dengan google locations Based Service (LSB). 
Google Maps menyediakan fasilitas untuk 
menampilkan dan memanipulasi data, sedangkan 
google locations menyediakan data lokasi real-timei 
dan berhubungan dengan data GPS (Global 
Positioning System)[8]. 

 
5. Pembahasan AHP dalam Aplikasi 

 
Dalam menangani masalah penentuan tempat 

makan yang sesuai dengan 3 kriteria yang akan 
dikirim ke suatu event, sistem ini menggunakan 
metode AHP. Secara lebih detail, proses untuk 
metode AHP dapat digambarkan seperti yang 
tampak pada Gambar 2. 

………....................(1) 

……………………(2) 
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Gambar 1 Perhitungan AHP 

Setelah proses perhitungan nilai AHP, akan 
dilakukan proses normalisasi yang dijelaskan 
melalui gambar berikut :[6] 

 
Gambar 2 Normalisasi Matriks 

Nilai normalisasi didapatkan dengan 
membagikan nilai AHP dengan bobot keseluruhan. 

Setelah itu di hitung eigen vector nya, melalui 
penjelasan flowchart berikut : 

 
Gambar 3 Eigen Vector 

Untuk proses cek/uji konsistensi pada metode 
AHP dapat digambarkan seperti yang tampak pada 
Gambar 7.[4] 

 
Gambar 4 Bagan Alir Proses Uji/Cek Konsistensi 

Pada Metode AHP. 

 
Untuk proses autokoreksi pada metode AHP 

dapat digambarkan seperti yang tampak pada 
Gambar 5. 
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Gambar 5 Bagan Alir Proses Autokoreksi Pada 

Metode AHP. 

Berikut contoh perhitungan AHP pada pemilihan 
tempat makan berdasarkan waktu (Pagi, Siang, Sore 
atau Malam), tempat dan selera.  
1. Menentukan tujuan, kriteria, dan alternatif 

keputusan. 
a. Tujuan, menentukan tempat makan 
b. Dengan kriteria :  

i. Tempat terdekat dengan lokasi, diambil 
dengan menggunakan aplikasi Android 
dengan memanfaatkan API Google dan 
GPS. 

ii. Waktu yang tepat, dengan pilihan pagi, 
siang, sore dan malam 

iii. dan Selera yang sesuai, dengan pilihan 
padang, jawa, sunda, melayu dan 
Seafood. 

c. Alternatif keputusan berdasarkan data 
tempat makan yang ada di dalam database. 

2. Membuat “pohon hierarki” (hierarchical tree) 
untuk berbagai kriteria dan alternatif keputusan. 
Contoh pohon hierarki dapat dilihat pada 
Gambar 7. 

Gambar 6 Hierarki AHP 
3. Membentuk sebuah matriks perbandingan 

Berikut ini adalah matriks perbandingan untuk 
mencari tempat makan yang di rekomendasikan 
berdasarkan kriteria. 

Table 2 Matriks Perbandingan Berpasangan 

  Selera Waktu Tempat 

Selera 1.0000 5.0000 3.0000 

Waktu 0.2000 1.0000 3.0000 

Tempat 0.3333 0.3333 1.0000 

Jumlah 1.5333 6.3333 7.0000 
 

4. Membuat peringkat prioritas dari matriks 
pairwise dengan menentukan eigenvector. 

Table 3 Matriks Setelah Normalisasi 

  Selera Waktu Tempat 

Selera 0.6522 0.7895 0.4286 

Waktu 0.1304 0.1579 0.4286 

Tempat 0.2174 0.0526 0.1429 

Jumlah 1.0000 1.0000 1.0000 
 

5. Membuat peringkat alternatif dari matriks 
pairwise masing-masing alternatif dengan 
menentukan eigenvector setiap alternatif. 

Table 4 Nilai Vector Eigen 

Selera 0.1087 

Waktu 0.5716 

Tempat 0.3197 
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6. Perancangan Entity Relationship Diagram 
(ERD) 
 
Entity Relationship Diagram digunakan untuk 

menggambarkan hubungan antara table-tabel yang 
ada pada sistem yang dirancang. Database yang 
digunakan untuk penelitian ini hanya terdiri dari 1 
tabel tempat makan sebagai data referensi hasil dari 
alternative pilihan yang akan dihasilkan sistem. 
Berikut adalah tabel tempatmakan yang berisi field 
(id, nama, alamat, jambuka, selera, koordxy) 

 
Gambar 7 Tabel tempatMakan 

7. Perancangan Tampilan 
 
Untuk menggunakan aplikasi ini, sebelumnya 

pengguna harus memindahkan file android dengan 
ekstensi .apk ke perangkat mobile android. Setelah 
file di-copy kan ke perangkat, maka secara otomatis 
file tersebut akan diinstallkan di perangkat untuk 
selanjutnya bisa digunakan. 

Untuk menggunakannya, user menginputkan 
selera makanan yang diinginkan dan waktu makan, 
selanjutnya system akan melakukan pengecekan 
lokasi user sebagai inputan lokasi. Lokasi user akan 
dideteksi system melalui teknologi GPS yang 
otomatis diaktifkan ketika aplikasi dijalankan. 
Berikut prototype graphical user interface untuk 
menampilkan menu pemilihan criteria : 

 

 
Gambar 8 Prototype GUI 

Sedangkan sebagai prototype untuk hasilnya 
menampilkan alternative tempat makan melalui 
google map. 

 
Gambar 9 Tampilan dalam Map 

8. Kesimpulan  
 

1. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan 
dapat disimpulkan bahwa metode 
Analitycal Hierarcy Process dapat 
digunakan untuk menyelesaikan 
permasalahan yang kompleks dalam hal ini 
penentuan tempat makan berdasarkan 
selera, waktu dan tempat dan memberikan 
solusi alternative yang sesuai. 

2. Solusi ditampilkan dalam bentuk peta yang 
dijalankan melalui perangkat android.  
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Abstrak 
 

Tujuan membangun aplikasi pajak on-line ini adalah sebagai upaya mengantisipasi terjadinya manipulasi pajak yang 
dilakukan oleh para wajib pajak yang berakibat kerugian bagi Negara,  yang dihasilkan dari aplikasi ini adalah fungsi 
otomatis yang mengirim nilai transaksi kena pajak secara on-line ke server dinas pendapatan daerah (dispenda) pada saat  
terjadi pembukuan transksi yang terkena pajak. .Sehingga data nilai transaksi yang dikirim tersebut akan direkap pada setiap 
akhir hari oleh dinas pendapatan pajak. Selanjutnya pada akhir bulan akan  dihitung berapa nilai pajak yang akan ditanggung 
oleh wajib pajak.  oleh karena nilai transaksi tersebut  otomatis langsung terkirim secara on-line maka tidak ada kesempatan 
atau peluang bagi wajib pajak untuk, memanipulasi nilai transaksinya, dan pada saat akhir bulan akan menjadi kontrol cek 
silang dengan laporan yang diterbitkan oleh para wajib pajak. Teknologi pengiriman data on-line yang digunakan adalah 
teknologi wireless yang didukung oleh modem untuk menghubungkan ke internet. Hasil yang diharapkan adalah data nilai 
yang terkena pajak adalah data yang benar dan murni  terbebas dari manipulasi, sehingga  informasi tentang penghasilan 
pajak akan diterima lebih cepat dan terbebas dari data fiktif. 
 
Kata kunci :  Aplikasi, pajak on-line, teknologi wire-less. 
 
1. Pendahuluan 
 Pajak mempunyai peranan yang sangat penting 
dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam 
pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber 
pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran 
termasuk pengeluaran untuk pembangunan. 
Selama ini, yang menjadi kelemahan mendasar pada 
penghasilan pajak di Indonesia adalah  adanya manipulasi 
angka penghasilan terkena pajak oleh para wajib pajak 
sehingga nilai pajak yang masuk pada kas Negara adalah 
sebuah nilai yang bukan sebenarnya. Padahal, dalam 
menghadapi krisis global saat ini Negara membutuhkan 
anggaran yang lebih yang bisa didukung dari penghasilan 
pajak, untuk mengatasi kondisi tersebut  maka diperlukan 
aplikasi perhitungan pendapatan pajak  yang tidak dapat 
direkayasa/ memanipulasi penghasilan kena pajak sehinga 
dapat meningkatkan pendapatan kas Negara. 
Penerapan pajak on-line  diharapkan dapat mengantipasi 
terjadinya rekayasa / manipulasi penghasilan kena pajak, 
disamping  juga dapat manyajikan informasi penghasilan 
pajak yang akan masuk ke kas Negara  lebih cepat,  
Tulisan ini menguraikan pembangunan aplikasi pajak on-
line yang menekankan kontrol terhadap transaksi penjualan 
yang terjadi tidak dapat dimanipulasi  sehingga data nilai 
transaksi penghasilan  merupakan data yang sebenarnya. 
 

2. Landasan Teori 
Pembahasan ini berlandaskan teori-teori yang berhubungan 
dengan obyek kajian. Selain menggunakan teori dan 
teknologi on-line dengan wire-less,  dalam bahasan ini juga 
diambil teori-teori bidang pajak lainnya sebagai landasan 
operasional pemungutan pajak. Manfaat dari teori-teori 
tersebut dalam bahasan ini untuk mempermudah dalam 
memahami tentang perpajakan khusunya di Indonesia. 
 
2.1 Aplikasi  
Aplikasi adalah penggunaan suatu komputer, instruksi atau 
pernyataan yang  disusun sedemikian  rupa sehingga komputer 
dapat memproses input  menjadi output. Aplikasi dapat 
diartikan juga sebagai program komputer yang dibuat 
untuk menolong manusia dalam melaksanakan tugas 
tertentu. Aplikasi software yang dirancang untuk 
penggunaan praktisi khusus, klasifikasi aplikasi dapat 
dibagi menjadi 2(dua) yaitu (1) Aplikasi software spesial, 
program dengan dokumentasi tergabung yang dirancang 
untuk menjalankan tugas tertentu., (2).Aplikasi paket, suatu 
program dengan dokumentasi tergabung yang dirancang 
untuk jenis masalah tertentu. [4] 
 
2.2 Pajak 
Pajak adalah  iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan 
UU (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa-

No Makalah : 015 
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timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan 
yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum 
[6] 
 
2.3 On-line 
Online adalah terhubung,terkoneksi, aktif dan siap untuk 
operasi, dapat berkomunikasi dengan atau dikontrol oleh 
komputer. Online ini juga bisa diartikan sebagai suatu 
keadaan dimana sebuah device (komputer) terhubung 
dengan device lain, biasanya melalui modem. 
Pengertian On-line adalah sedang dalam proses; siap 
digunakan; terhubung ke komputer/jaringankomputer; dapat 
diakses dari komputer/jaringan computer. [5] 
Dapat disimpulkan bahwa, online adalah suatu keadaan 
dimana sebuah device (komputer) terhubung dengan device 
lain dengan menggunakan perangkat modem, sehingga bisa 
saling berkomunikasi.[8] 
Jadi pajak on-line adalah  iuran rakyat kepada kas Negara 
berdasarkan UU (yang dapat dipaksakan), yang langsung 
dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar 
pengeluaran umum, yang nilainya langsung dikirim dari 
sumber transaksi ke pusat data melalui jaringan komputer. 
 
2.4 Teknologi wire-less 
Wireless artinya tanpa kabel, jadi teknologi wireless adalah 
teknologi yang tidak menggunakan kabel atau biasa yang 
disebut nirkabel. Teknologi wireless menggunakan udara 
sebagai media transmisi atau perantara untuk melakukan 
pertukaran data. Meskipun demikian tetap ada batasan jarak 
tertentu seberapa jauh peralatan yang menggunakan 
teknologi wireless dapat saling berkomunikasi antara satu 
dengan yang lainnya. 
Wi-Fi merupakan kependekan dari Wireless Fidelity, yang 
memiliki pengertian yaitu sekumpulan standar yang 
digunakan untuk Jaringan Lokal tanpa kabel  adalah salah 
satu standard wireless networking. dengan menggunakan 
peralatan yang sesuai, kita bisa terkoneksi ke jaringan tanpa 
menggunakan kabel. Saat ini secara umum berlaku standard 
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a dan IEEE 802.11g. 
Wi-MAX adalah singkatan dari Worldwide Interoperability 
for Microwave Access, merupakan teknologi akses tanpa 
kabel berpita lebar, yang memiliki kecepatan akses yang 
tinggi dengan jangkauan yang luas. Wi-MAX merupakan 
evolusi dari teknologi BWA sebelumnya dengan fitur-fitur 
yang lebih menarik. Disamping kecepatan data yang tinggi 
mampu diberikan, Wi-MAX juga merupakan teknologi 
dengan open standar. Dalam arti komunikasi perangkat 
WiMAX di antara beberapa vendor yang berbeda tetap dapat 
dilakukan (tidak proprietary). Dengan kecepatan data yang 
besar (sampai 70 MBps), WiMAX dapat diaplikasikan untuk 
koneksi broadband ‘last mile’.[9] 
 
2.5  Modem 
Modem berasal dan singkatan modulator-demodulator. 
Modulator merupakan bagian yang mengubah sinyal 
informasi ke dalam sinyal pembawa (carrier) dan siap untuk 

dikirimkan. Demodulator adalah bagian yang memisahkan 
sinyal informasi (yang berisi data atau pesan) dan sinyal 
pembawa yang diterima sehingga informasi tersebut dapat 
diterima dengan balk. Modem merupakan penggabungan 
komponen keduanya, artinya modem adalah alat 
komunikasi dua arah. Setiap perangkat komunikasi jarak 
jauh dua-arah umumnya menggunakan bagian yang disebut 
“modem”, seperti VSAT, microwave radio, dan lain 
sebagainya. Umumnya istilah modem lebih dikenal sebagai 
perangkat keras yang sering digunakan untuk komunikasi 
pada komputer. Data dan komputer yang berbentuk sinyal 
digital diberikan kepada modem untuk diubah menjadi 
sinyal analog. Sinyal analog tersebut dapat dikinimkan 
melalui beberapa media telekomunikasi, seperti telepon 
dan radio. Setibanya di modem tujuan, sinyal analog 
tersebut diubah menjadi sinyal digital kembali dan 
dikirimkan kepada komputer.[9] 
 
2.6  Modem wire-less 
Teknologi wireless untuk akses data merupakan bagian dari 
jaringan komputer yang biasanya tidak disebut modem, 
tetapi menggunakan istilah lain yang telah disepakati, 
seperti modem GSM, modem CDMA, modem HSDPA, 
dan modem HSUPA.[9] 

 
3. Metodologi 
Metodologi untuk membangun aplikasi ini adalah 
menggunakan Linear Sequential model/Waterfall model, 
karena model ini sangat sistematis, melakukan aktivitas 
yang berurutan dalam membangun perangkat lunak yang 
terdiri dari: 
 
3.1 Tahap Perencanaan 
Pada tahap perencanaan ini yang dilakukan adalah  
menemukan permasalahan secara umum kemudian 
menentukan ruang lingkup sistem yang akan 
dikembangkan dan selanjutnya  menentukan mana yang 
menjadi prioritas yang akan dikerjakan dan memberi 
rekomendasi apa saja yang akan dikembangkan.  
 
3.2 Tahap Analisis 
Pada tahap ini melakukan analisis pendalaman dengan 
mengidentifikasi permasalahan, kemudian menentukan 
kebutuhan-kebutuhan sistem dan memutuskan sistem yang 
seperti apa yang akan dikembangkan. 
Pada tahap mengidentifikasi permasalahan agar 
mendapatkan data primer maka dilakukan observasi ke 
tempat wajib pajak seperti hotel dan restaurant, sekaligus 
mewawancarai para user yang terkait khususnya petugas 
yang  melakukan transaksi penerimaan pembayaran. 
Selain itu untuk dapat menentukan kebutuhan informasi , 
dan arsitektur sistem pada kantor Dispenda Palembang 
maka dilakukan wawancara kepada petugas-petugas yang 
terkait dengan penerimaan pajak. 
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Hotel & Restaurant Hotel & Restaurant 

Dispenda 

`

``

` ` `

Gambar 3 Arsitektur hubungan on-line  
Wajib pajak dengan Dispenda 

3.3 Tahap Perancangan 
Pada tahap perancangan ini pekerjaan yang dilakukan adalah 
membuat narasi dan model dari sistem  yang telah menjadi 
keputusan untuk dikembangkan, seperti diagram aktivitas, 
diagram Use-case, diagram alir data dan diagram entity 
relationship serta arsitektur perangkat kerasnya dan 
semuanya dikemas ke dokumen rancangan. 
 
3.4 Tahap Implementasi 
Pada tahap implementasi ini kegiatan yang dilakukan adalah 
mengaktualisasikan dokumen rancangan kedalam program 
aplikasi dan  arsitektur perangkat kerasnya. 
 
4. PEMBAHASAN 
Pada tahap awal aktivitas dimulai dengan mengklasifiasikan 
fungsi yang menjadi prioritas untuk segera dikerjakan, 
selanjutnya mengerjakan sesuai aturan yang ada pada 
tahapan Metodologi sequential liner / waterfall yang telah 
disusun. 
 
4.1  Lingkungan Wajib Pajak 
Permasalahan secara umum diperoleh pada aplikasi 
transaksi yang digunakan oleh para wajib pajak sewaktu 
menerima pembayaran jasa, dari hasil wawancara dan 
observasi yang dilakukan dapat diperoleh bahwa pada  
aplikasi yang digunakan oleh para wajib pajak memiliki 
keragaman baik dari sistem operasi, bahasa pemrograman 
maupun basis datanya,  lebih jauh maka analisis lebih rinci 
difokuskan pada keseragaman data seluruh para wajib pajak. 
 
4.2  Lingkungan Dispenda 
Dari pengamatan secara langsung pada lingkungan dispenda 
ini, data para wajib pajak langsung dientry pada aplikasi 
beban kena pajak, secara umum data yang dimasukkan 
adalah data nomor pokok wajib pajak beserta total transaksi 
dalam satu bulan, kemudian secara serempak dikeluarkan 
data tabel yang menjadi beban para wajib pajak, lebih jauh 
analisis pada lingkungan dispenda ini bagaimana dapat 
menerima data secara on-line dari para wajib pajak. 
 
4.3 Analisis Masalah dan Kebutuhan Sistem 
Pada aplikasi yang dimiliki oleh para wajib pajak masing-
masing peng-inputan data transaksi diterima pada file di 
basis datanya dalam bentuk yang beragam baik  format, tipe 
data maupun aplikasinya sesuai yang ditunjukkan pada 
gambar 1.0. Untuk kebutuhan pengembangan sistem 
kedepan file transaksi yang berisi data input oleh para wajib 
pajak untuk keseragaman harus dirubah kedalam bentuk 
text, sehingga data yang terkirim online dalam bentuk text 
dan ketika masuk ke tabel pada sistem Dispenda sudah 
dikonversi kembali kedalam bentuk aslinya.    
 

   
              
 

 
4.4 Data transaksi 
Data transaksi yang dibutuhkan untuk untuk dikirim ke 
Dispenda adalah sb:  
 
Transaksi ( No-Npwp, Tgl-Trans, jumlah-Transaksi) 
 
4.5 Hubungan Wajib Pajak dengan Dispenda 
Adapun hubungan antara wajib pajak dan Dispenda sesuai 
yang ditunjukkan pada gambar 2.0 berikut dibawah ini , 
dimana semula  data asli yang diperoleh dari masing-
masing para wajib pajak terlebih dahulu dirubah ke bentuk 
datatext,  dan pengiriman datatext yang terkonversi ke 
dalam bentuk data asli ke basis data Dispenda.  
 

Wajib Pajak Dispenda 

    

 
 
4.6  Perancangan Asitektur teknologi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transaksi 

File 
Transaksi 
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yang  
Beragam 
 

Gambar 1.0 input data transaksi 

Gambar 2 Hubungan on-line Wajib pajak dengan 
Dispenda 
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5. Kesimpulan dan Saran  
 
5.1 Kesimpulan 
Pengiriman data transaksi yang terkena pajak dari wajib pajak 
ke Dispenda Palembang secara online akan meningkatkan 
kinerja sistem pajak, yang antara lain adalah sbb. 
1. Dapat memberikan keaslian data yang terkena pajak 

adalah  data yang dikirim adalah data sebenarnya. 
2. Dapat menghindari  usaha para wajib pajak untuk 

merekayasa/memperkecil  data transaksi. 
3. Dapat mempermudah pelayanan pada wajib pajak dan bagi 

Dispenda sendiri dapat memprediksi penerimaan 
4. Laporan pajak yang dikelola oleh Dispenda akan terbit 

lebih cepat. 
5. Menunjukkan optimasi penggunaan Teknologi informasi  

khususnya internet akan memberikan suatu nilai tambah. 
 

5.2 Saran 
Dari implementasi aplikasi pajak ini dapat diberikan saran-
saran sbb. 
1. Aplikasi ini dapat dijalankan dengan penuh kesadaran dan 

tanggung jawab bagi  pihak-pihak yang terkait, bahwa ini 
adalah penting untuk mengawasi pemasukan uang ke kas 
Negara agar dapat dimanfaatkan untuk pembangunan. 

2. Untuk implementasi aplikasi ini seharusnya Dispenda 
mensosialisasikan ke masing-masing para wajib pajak 

dengan sejelas-jelasnya agar didukung oleh para wajib 
pajak khususnya Hotel dan restaurant. 

3. Aplikasi ini selanjutnya dapat diterapkan  selain pada 
Dispenda dapat juga  dikembangkan pada Departemen 
keuangan untuk para wajib pajak lainnya.  

 
Daftar Pustaka: 
 

[1]. Abdul Kadir, 2000, Konsep & Tuntunan Praktis basis 
data, Yogyakarta, Andi Offset, 

[2].  Ian Sommerville, .2002. Rekayasa Perangkat Lunak ,
 McGraw-Hill, Singapore 

[3]. Jeffery L. Whitten, 2006, Metode Desain & Analis 
sistem, Salemba 4, Jakarta 

[4]  Jogiyanto HM, 2001, Analisis dan Disain Sistem 
Informasi, Yogyakarta, Andi Offset. 

[5]   Onno W. Purbo, 1998, Standar disain dan 
Implementasi, Jakarta, Elex Media Komputindo, 

[6]. Rahmat Soemitro, 2001, “Dasar hukum pajak dan 
pajak pendapatan”, 

[7]. Roger S. Pressman, 1997, Software Engineering A  
Proctioner’s Approach, The McGwow-Hill 
Companies, Inc, 1997 

[8]   http://www.total.or.id/info.php  (15/10/2011) 
[9].  http://www.mutiarabhuana.com (20/10/2011) 

 
 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2012, STMIK - STIKOM Bali 23-25 Pebruari 2012 

64 
 

PEMANFAATAN FINITE STATE MACHINE SEBAGAI DASAR 
PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI PEMBANGKIT SOAL 

SEMPOA 

 
Agung Hernawan1 

 
1 Teknik, Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, 

Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta 
1 hr.agung.hernawan@gmail.com    

 
 
 
 

Abstrak 

Sempoa sebagai salah satu alat bantu berhitung menarik untuk dipelajari. Seseorang yang menguasai Sempoa 
dapat melakukan operasi aritmatika dengan cepat. Beberapa studi menunjukkan ada keuntungan lain, seperti 
peningkatan kecerdasan bagi orang yang menguasai Sempoa.Ada beberapa tahap pembelajaran yang harus 
ditempuh agar sesorang menguasai Sempoa. Jumlah latihan yang banyak akan semakin mempercepat seseorang 
menguasai Sempoa. Soal latihan dapat diperoleh dari buku ataupun guru. Ini menyebabkan keterbatasan bagi 
siswa untuk memperoleh variasi dan jumlah soal. Pada penelitian ini, penulis mengembangkan perangkat lunak 
yang mampu membuat soal sesuai dengan tahapan pembelajaran Sempoa. Finite State Machine (FSM) dipakai 
untuk memetakan model soal latihan pada setiap tahapnya. Pembangkit bilangan acak dimanfaatkan untuk 
memperoleh variasi dan jumlah soal yang tak terbatas. Bilangan yang dihasilkan difilter dengan model FSM 
yang dikembangkan, agar sesuai dengan tahapan pembelajaran Sempoa. Penelitian ini dibatasi untuk operasi 
penambahan / pengurangan, yang merupakan dasar dari operasi aritmatika.Dari pengujian yang dilakukan, bisa 
diperoleh soal latihan Sempoa dengan variasi yang cukup dan jumlah yang tak terbatas. Soal yang dihasilkan 
tingkat kesulitannya dapat disesuaikan dengan tahapan pembelajaran Sempoa.  
 
Kata kunci : Pembangkit Soal, Sempoa, Finite State Machine 
 
 
 
 
 
1. Pendahuluan 

 
Studi mengenai pemakaian Abacus yang 

sebagai alat bantu berhitung sudah lama dilakukan. 
Salah satu bentuk yang dikembangkan oleh bangsa 
jepang yang disebut Soroban. Pada tahun 1954, 
Kojima telah mendokumentasikan dalam bentuk 
buku dan pada tahun 1963 menerbitkan lagi buku 
lanjutannya [5, 6]. Lee melakukan hal yang serupa 
dengan menerbitkan buku pada tahun1958 [4].  

Buku-buku literatur Indonesia, yang 
mengadopsi Soroban, memakai istilah Sempoa [7, 9, 
10]. Beberapa contoh buku Sempoa yang diterbitkan 
di Indonesia antara lain: Dasar-dasar Aritmatika 
metode Sempoa terbitan PT Bhuana Ilmu Populer, 
Belajar Mudah Sempoa & Mental Aritmatika 
terbitan C.V. Yrama Widya, Panduan  terbitan 
Kawan Dasar Berhitung dengan Sempoa terbitan 
Kawan Pustaka. 

Penelitian tentang sempoa yang masih ada 
adalah tentang keuntungan seseorang jika menguasai 
Sempoa, seperti pada tulisan oleh Miller tahun 1991 

[8]. Penelitian Ameis tahun 2003 menunjukkan 
peningkatan kemampuan matematika sesorang yang 
mempelajari Sempoa [1]. Hal yang sama ditulis oleh 
Irwin  dkk. tahun 2008 bahwa kecerdasan anak di 
Sudan meningkat setelah mempelajari Sempoa [3]. 

Hingga sekarang masih banyak buku-buku 
tentang pembelajaran Sempoa dalam berbagai 
bahasa. Buku-buku tentang Sempoa, umumnya 
berisikan teori dasar pemakaian Sempoa dan rumus-
rumus yang harus diterapkan untuk menyelesaikan 
persoalan aritmatika, disertai pula contoh 
pemakaian. Pada setiap bahasan disertai pula soal-
soal latihan yang disesuaikan dengan tingkatannya.  

 
2. Permasalahan 

 
Meskipun rata-rata porsi latihan cukup banyak, 

namun tetap saja jumlahnya relatif terbatas.  Perlu 
campur tangan tentor  atau guru  untuk membuatkan 
soal latihan, dengan tingkat kesulitan yang sesuai 
kemampuan siswa. Hal ini menyebabkan 

No Makalah : 016 
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keterbatasan sesorang jika ingin mempelajari 
Sempoa secara mandiri.  

Pada penelitian ini penulis mencoba untuk 
membuat program bantu untuk membangkitkan soal-
soal Sempoa sesuai dengan tingkat pembelajaran 
untuk kasus pengurangan dan penambahan. 

Diharapkan dengan adanya perangkat lunak ini 
dapat untuk membantu siswa atau guru untuk 
melakukan latihan dengan soal-soal yang dibuat oleh 
sistem, sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. 
 
3. Finite State Machine (FSM) 

 
Sejarah awalnya FSM dipakai oleh kalangan 

matematikawan untuk memecahkan persoalannya. 
Salah satu yang populer adalah hipotesis Alan 
Turing, yaitu Turing Machine, yang ditulis pada 
tahun 1936. 

Pada sisi lain, sebagai pemrogam, dapat 
melupakan bentuk definisi FSM secara matematis, 
namun cukup mengingat bentuk deskripsinya FSM: 
”Alat atau model dari sebuah alat, yang mempunyai 
status (state) tertentu (finite) pada setiap saat; yang 
akan mengalami perubahan (transitions) status jika 
dikenai suatu inputan tertentu”. Ide dasar dari FSM 
adalah mendekomposisi perilaku sebuah obyek 
menjadi suatu bentuk yang mudah dikelola dalam 
bentuk status. [2] 

Sebagai contoh adalah saklar lampu, yang 
mempunyai bentuk FSM sederhana. Saklar hanya 
mempunyai dua buah status, yaitu Mati dan Nyala. 
Perpindahan  dari status satu ke status lain 
dihasilkan oleh gerakan tangan yang menekan 
saklar. Dengan menekan Naik, maka lampu 
menyala, sebaliknya ketika menekan Turun maka 
lampu mati.  

 

 
 

Gambar 1.  FSM Saklar Lampu 
 

FSM dapat dipresentasikan dalam bentuk 
bentuk State Transition Diagram seperti pada 
gambar 6, namun FSM dapat disajikan pula dalam 
bentuk  Transition Matrix. Trasition Matrix 
berbentuk tabel dengan baris (Dari) yang 
menggambarkan status awal, dan kolom (Ke) 
menunjukkan status berikutnya. Nilai dalam tabel 
menunjukan kondisi yang harus dipenuhi agar dari 
status awal berpindah ke status berikutnya. Selain itu 
dapat pula disajikan Alternatif Trasition Matrix yaitu 
berbentuk tabel dengan baris (Inputan) dan kolom 
(Status) [11] 

 

 
4 Sempoa 

 
Sempoa adalah alat untuk berhitung yang 

dibuat dari rangka kayu dengan sederetan batang 
berisi manik-manik yang bisa digeser-geserkan. 
Manik-manik pada setiap batang terbagi menjadi 
dua: bagian bawah dan bagian atas. Bagian bawah 
berisi 4 manik bernilai satuan, dan bagian atas berisi 
1 manik bernilai 5.  Garis tengah di antara kelompok 
manik-manik tersebut disebut garis nilai. Pada 
kondisi nol, tidak ada manik-manik yang menempel 
pada garis nilai. 

Setiap batang mewakili 1 digit bilangan 
desimal. Batang Sempoa pada sisi kanan bernilai 
satuan, dengan batang di sebelah kirinya bernilai 
puluhan, ratusan, dan begitu seterusnya ke arah kiri. 
Dalam beberapa kasus, sempoa juga bisa digunakan 
untuk nilai pecahan (bilangan dibelakang koma). 

 

 

Gambar 2. Sempoa 
 

4.1 Penambahan dan Pengurangan Dasar 
 
Sempoa tingkat dasar adalah operasi 

penambahan dan pengurangan. Operasi dilakukan 
dengan cara menambahkan / mengurangkan manik-
manik secara langsung, sebagai contoh: 

 

  
1 + 2 = 3 3 – 2 = 1 

Gambar 3. Penambahan dan Pengurangan Dasar 
 
Namun tidak semua penambahan ataupun 

pengurangan dapat dilakukan secara langsung 
seperti cara di atas. Kombinasi angka-angka tertentu 
pada operan, memerlukan teknik khusus dalam hal 
mengerakkan manik-manik pada sempoa.  

Ada beberapa teknik yang harus dikuasai agar 
sesorang dapat menambahkan / mengurangkan 
sembarang angka desimal. Teknik-teknik tersebut 
dikategorikan berdasarkan pergerakan manik yang 
terlibat, yaitu manik: 5an, 10an, gabungan 5an & 
10an.  

Orang yang belajar Sempoa dituntut untuk 
belajar setahap demi setahap untuk menguasai 
teknik-teknik tersebut di atas secara urut. 
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4.2 Penambahan Pengurangan Melibatkan 

Manik Limaan 
 
Jumlah manik-manik bawah adalah 4 biji, 

berarti pada beberapa operasi penjumlahan / 
pengurangan mungkin saja terjadi carry / borrow 
bilangan 5. Contohnya: 

  
4 + 3 = 7 7 – 3 = 4 

Gambar 4. Penambahan dan Pengurangan 
Melibatkan Manik 5an 

Kasus semacam ini pada pelajaran sempoa 
biasanya diistilahkan dengan ‘Kawan Kecil’. Untuk 
memudahkan siswa dalam belajar, bisanya mereka 
diberi rumus-rumus sebagai berikut: 

 
Tabel 1. Rumus ‘Kawan Kecil’ 

+ 1 = + 5 - 4  - 1 = - 5 + 4 
+ 2 = + 5 - 3  - 2 = - 5 + 3 
+ 3 = + 5 - 2  - 3 = - 5 + 2 
+ 4 = + 5 - 1  - 4 = - 5 + 1 

4.3	 Penambahan	Pengurangan	Melibatkan	
Manik	Puluhan	

 
Sama seperti pada penjumlahan desimal, hasil 

dari penjumlahan / pengurangan mungkin saja 
terjadi carry / borrow bilangan 10. Contohnya : 

 

  
3 + 7 = 10 10 – 7 = 3 

Gambar 5 Penambahan dan Pengurangan 
Melibatkan Manik 10-an 

 
Kasus semacam ini pada pelajaran sempoa 

biasanya diistilahkan dengan ‘Kawan Besar’. Untuk 
memudahkan siswa dalam belajar, bisanya mereka 
diberi rumus-rumus sebagai berikut: 

 
Tabel Error! No text of specified style in 

document.. Rumus ‘Kawan Besar’ 

+ 1 = + 10 - 9  - 1 = - 10 + 9
+ 2 = + 10 - 8  - 2 = - 10 + 8
+ 3 = + 10 - 7  - 3 = - 10 + 7
+ 4 = + 10 - 6  - 4 = - 10 + 6
+ 5 = + 10 - 5  - 5 = - 10 + 5
+ 6 = + 10 - 4  - 6 = - 10 + 4
+ 7 = + 10 - 3  - 7 = - 10 + 3
+ 8 = + 10 - 2  - 8 = - 10 + 2
+ 9 = + 10 - 1  - 9 = - 10 + 1

 

4.4	 Penambahan	Pengurangan	Melibatkan	
Manik	Puluhan	dan	Limaan	

 
Pada kasus tertentu, penjumlahan dan 

pengurangan akan melibatkan manik 10an dan 5an 
sekaligus.  Contohnya: 

 

  
6 + 6 = 12 10 – 6 = 4 

 
Gambar 6. Penambahan dan Pengurangan Manik 

dengan ‘Rumus Campuran’ 
 

Untuk memudahkan siswa dalam belajar, 
bisanya mereka diberi rumus-rumus yang dikenal 
sebagai ‘Rumus Campuran’ sebagai berikut: 

 
Tabel 1. ‘Rumus Campuran’ 

+ 6 = + 10 - 5 + 1 
+ 7 = + 10 - 5 + 2 
+ 8 = + 10 - 5 + 3 
+ 9 = + 10 - 5 + 4 
- 6 = - 10 + 5 - 1 
- 7 = - 10 + 5 - 2 
- 8 = - 10 + 5 - 3 
- 9 = - 10 + 5 - 4 

 
4.5 Pembelajaran Penambahan / Pengurangan 

dengan Sempoa 
 

Agar dapat menguasai operasi penambahan / 
pengurangan dengan Sempoa, siswa dilatih dengan 
cara memberikan soal-soal yang harus dikerjakan. 
Soal-soal dikelompokkan sesuai dengan kategori 
pergerakan manik, apakah sederhana, atau 
melibatkan manik 5an, 10an atau bahkan campuran 
keduanya. 

Siswa diberikan soal dari yang mudah dulu, 
baru pelan-pelan ditingkatkan kompleksitasnya. 
Tolok ukur seorang siswa sudah menguasai suatu 
tingkatan, dapat dilihat dari ketepatan dan kecepatan 
waktu mengerjakan sebuah soal. Hal ini tentu saja 
akan berbeda dari satu siswa dengan siswa yang lain. 
Siswa dapat dinyatakan lulus ketika dia sudah dapat 
menguasai seluruh teknik penambahan / 
pengurangan.  

Gambar 7 adalah contoh untuk operasi 
pengurangan dan penjumlahan level dasar yang 
tidak melibatkan manik 5an dan manik 10an. 
Terlihat ada (5) set soal, dimana pada masing-
masing set terdapat angka-angka yang harus 
dijumlahkan / dikurangkan.  
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(1) (2) (3) (4) (5) 
2 4 3 7 9 
1 -3 -2 2 -3 

-2 2 1 -4 1 
3 -1 2 3 2 

-1 2 -1 -1 -4 
? ? ? ? ? 

Gambar 7 Contoh Soal Tanpa Melibatkan Manik 
5an dan 10an 

 
Pada tingkat pemula, jumlah operan yang 

terlibat hanya satu digit saja. Angka-angka yang 
muncul pada set soal disesuaikan dengan tahapan 
pembelajaran sempoa. Pada beberapa buku 
pembelajaran Sempoa, soal kemudian ditingkatkan 
kesulitannya dengan menambahkan jumlah digit 
yang terlibat, menjadi dua digit ataupun tiga digit. 
Meskipun jumlah digitnya bertambah, harustetap 
dijaga pada masing-masing digit pergerakan manik-
maniknya tetap pada tingkatannya. 

 
5. Implementasi Pembangkit Soal 

 
5.1 Perancangan dengan FSM 

 
Melihat dari contoh soal diatas, dapat dilihat 

Pembangkit Soal pertama kali membangkitkan 
angka secara acak dengan jumlah digit tertentu 
(misal untuk satu digit adalah angka 0 s/d 9). Jika 
digambarkan dalam bentuk diagram FSMseperti 
gambar 8. Dimulai dengan nilai status ”0”, jika 
Pembangkit Soal membangkitkan angka +4, maka 
statusnya berubah menjadi ”4”. Kemudian jika 
ditekan ”Reset” maka akan kembali ke status ”0”. 
Kondisi ini biasanya dipakai untuk membiasakan 
siswa mengenali posisi angka pada papan sempoa 
atau tahap 1 dalam pembelajaran. 

 
Gambar 8. Diagram FSM Tahap 1 

 
Tahap 2 berikutnya adalah siswa dilatih untuk 

melakukan pengurangan / penjumlahan sederhana 
tanpa melibatkan manik 5an ataupun  10an. 
Implementasi tahap ini, berarti Pembangkit Soal 
harus membangkitkan angka acak, namun 

sedemikian rupa sehingga angka tersebut jika 
dijumlahkan atau dikurangkan dengan angka 
sebelumnya tidak boleh ada carry atau borrow baik 
pada manik 5an ataupun 10an.  

FSM untuk tahap 2 jika disajikan dalam bentuk 
diagram FSM terlalu rumit, maka disajikan dalam 
bentuk transition table seperti pada Tabel 4. Angka 
yang boleh dibangkitkan oleh Pembangkit Soal 
adalah nilai transisi (isi tabel), nilai diluar itu akan 
ditolak.  

 
Tabel 4. Transition Table FSM Tahap 2 

 
 

Demikian seterusnya dapat disusun transition 
table untuk tahap-tahap berikutnya. Mengikuti 
tahapan yang disusun oleh Kojima penulis 
membaginya menjadi 9 tahap. Berikut adalah contoh 
FSM pada beberapa tahap seperti terlihat pada Tabel 
5 dan Tabel 6. 

 
Tabel 5. Transition Table Tahap 4 ”Kawan Kecil” 

 

 

Tabel 6. Transition Table Tahap 6 ”Kawan Besar” 

 
 
5.2 Pengembangan Program 

 
Berangkat dari FSM yang disusun, selanjutnya 

dituangkan menjadi kode program. Pada penelitian 
ini penulis memakai bahasa Java. Bahasa Java 
dipilih mengingat bahasa ini dapat dipakai untuk 
aplikasi komputer desktop, namun juga pada 
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lingkungan berbasis Web, bahkan dapat berjalan 
pada lingkungan perangkat mobile/HP [12].  

Pada program yang dibuat terdapat inputan 
Tahap yang terdiri dari 9. Masukan Kesulitan 
merupakan parameter jumlah digit operan yang 
terlibat dalam penjumlahan / pengurangan. Inputan 
Manik adalah posisi awal manik pada saat ini. 
Keluaran Kunci adalah hasil operasi penjumlahan / 
pengurangan antara Manik dan Nilai yang di 
Generate.  

Jika dipilih option Auto maka nilai Kunci 
otomatis akan menjadi nilai Manik untuk soal 
berikutnya. Pembangkit Soal dilengkapi pula dengan 
Hint atau petunjuk untuk menyelesaikan operasi 
penjumlahan / pengurangan sesuai dengan rumus-
rumus yang ada. Tampilan program dapat dilihat 
pada gambar 9 
 

 

Gambar 9. Tampilan Program Pembangkit Soal 
 
5.3 Pengujian Program 
 

Selanjutnya dilakukan pengujian program. 
Ketika diuji dengan masukan Tahap=2, Kesulitan=1, 
dipilih option Auto Kunci, maka ketika tombol 
Generate ditekan diperoleh keluaran angka 4. Ketika 
ditekan tombol Generate selanjutnya secara berturut-
turut diperoleh angka : -3, -1, +5, +1, +3, -1, -2, -1, 
+3. 

Berarti soal yang diberikan oleh Pembangkit 
Soal adalah 4-3-1+5+1+3-1-2-1+3. Jika soal tersebut 
dikerjakan pada papan sempoa, maka pada setiap 
operasi, siswa dilatih untuk menjumlahkan / 
mengurangkan dengan pegerakan Sempoa masih 
sederhana, tanpa melibatkan manik 5an ataupun 
10an. 

Untuk pengujian Tahap=4, dengan 
Kesulitan=2, diperoleh soal sebagai berikut: 32+34-
44+34-13+22-23+23-31. Ketika dikerjakan dengan 
papan Sempoa, untuk setiap operasinya siswa akan 
selalu melakukan pergerakan manik 5an. 

Demikian seterusnya pengujian dilakukan 
untuk semua tahap dan kesulitan yang tersedia. Hasil 
dari pengujian menunjukkan bahwa angka yang 
dihasilkan oleh Pembangkit Soal akan menghasilkan 
angka-angka yang cukup acak. Meskipun acak 
angka yang dihasilkan dapat membuat pergerakan 

manik sesuai dengan tahapan pada pembelajaran 
Sempoa. 

 
6. Kesimpulan dan Pengembangan Lebih 

Lanjut 
 

FSM dapat dimanfaatkan sebagai dasar 
perancangan Pembangkit Soal penjumlahan / 
pengurangan  Sempoa, dengan jalan memetakan 
setiap tahapan yang ada ke dalam bentuk diagram 
atau transition tabel. Pembangkit Soal dapat 
dibangkitkan dengan membuat bilangan acak, 
namun tetap terkendali berdasarkan tabel FSM, agar 
soal yang keluar sesuai dengan tahapan 
pembelajaran. 

Pembangkit ini dapat membantu siswa dalam 
belajar Sempoa karena tidak tergantung guru atau 
buku dalam melakukan latihan soal. Soal yang 
dikuarkan oleh sempoa mempunyai variasi yang 
cukup banyak, karena dibangkitkan secara acak, 
namun masih tetap dapat dijaga tingkat kesulitannya 
sesuai dengan kemampuan siswa. 

Pada penelitian ini pembelajaran Sempoa yang 
diimplementasikan baru operasi penjumlahan dan 
pengurangan, maka dengan metode yang sama dapat 
dikembangakn ke operasi perkalian, pembagian atau 
operasi matematika lainnya. 

Pengembangan lebih jauh, Pembangkit ini bisa 
diintegrasikan dengan produk pembelajaran berbasis 
komputer / multi media atau game komputer atau 
kemasan lain agar lebih menarik bagi siswa dalam 
belajar Sempoa.  
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Abstract 

 
The increase in the investment world capital markets in recent years, makes the growing importance of mastery 
of information and speed of decision making. Speed of decision making for investors is currently possible with 
the stock trading over the phone, so investors can make transactions quickly whenever and wherever. However 
due to the rapid decision-making must be supported by analytical tools that can be used whenever and wherever. 
Analysis of the most commonly used by investors is by way of calculation of financial ratios. To simplify the 
calculation of financial ratios practically, authors create applications using cellular phones as an alternative 
media to fulfill users' needs so that users can perform calculations whenever and wherever. Devices used in the 
making of this application is J2ME as a programming language for applications that will run on mobile phones. 
This application has features which include the calculation of financial ratios liquidity ratio, asset management 
ratio, debt management ratio and profitability ratio. For the liquidity ratio will produce the output current ratio 
and quick ratio. The asset management ratio will produce output inventory turnover ratio, fixed asset turnover 
ratio. Debt management ratio will produce output debt ratio. While the profitability ratio produce output profit 
margin on sales ratio, return on total assets ratio and return on equity ratio of ordinary shares. 
 
Keywords : J2ME, Liquidity Ratio, Asset Management Ratio, Debt Management Ratio, Profitability Ratio 

 
1.  Pendahuluan  

 
Investasi dalam pasar modal dalam beberapa 

tahun ini sudah menjadi salah satu alternatif 
investasi yang cukup populer di Indonesia. Hal ini 
ditandai dengan adanya peningkatan rata-rata nilai 
perdagangan saham harian (dalam Trilyun Rupiah) 
berturut-turut dari tahun 2004 sampai dengan tahun 
2009 sebesar 1,02; 1,67; 1,84; 4,26; 4,43 dan 4,05. 
Grafik rata-rata nilai perdagangan saham di 
Indonesia yang dilaporkan oleh BEI dalam laporan 
tahunannya dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini 
:[8] 

 
Gambar 1. Rata-Rata Nilai Perdagangan Saham 

Sumber : Indonesia Stock Exchange Annual Report 
2008 

Perkembangan Teknologi Mobile Device 
 

Kemampuan untuk mengelola informasi 
secara efektif dan cepat di dalam pengambilan 
keputusan sangat penting karena dapat menjadi 
dasar untuk memperoleh keunggulan kompetitif. 
Informasi telah menjadi aktiva tidak berwujud, 
yang jika dikelola dengan baik, dapat digunakan 
untuk meningkatkan sumber-sumber potensi yang 
ada. Karena itu banyak investor yang mulai 
mengembangkan dan memberikan perhatian khusus 
pada penguasaan tekonologi informasi sebagai 
sumber yang memfasilitasi pengumpulan dan 
penggunaan informasi secara efektif. Salah satu 
bentuk perhatian ini adalah penggunaan sistem 
informasi akuntansi untuk  memperlancar arus 
informasi data perusahaan yang akan menjadi 
tujuan investasi.[2] 

Masalah yang biasanya terjadi dalam 
pemakaian paket software akuntansi adalah tidak 
kompatibelnya sistem dengan proses bisnis dan 
informasi yang diperlukan investor. Pada hal-hal 
tertentu investor tidak memerlukan laporan yang 
dihasilkan sistem secara lengkap, melainkan 
informasi-informasi yang lebih spesifik dan 
kecepatan pengolahan informasi yang handal. Dan 
untuk hal ini, mobile device lebih menjadi pilihan 
dibandingkan laptop ataupun pc karena sifatnya 
yang bisa dibawa kemana-mana. 
Berdasarkan data yang dilaporkan Antara pada Juni 
2010, pengguna handphone di Indonesia menembus 
angka 180 juta pengguna, atau 80% dari total 

No Makalah : 017 
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penduduk Indonesia. Jumlah ini merupakan jumlah 
yang besar bagi perkembangan penggunaan mobile 
device. Salah satu perkembangan yang bisa 
dikembangkan adalah pemanfaatan mobile device 
sebagai kalkulator rasio keuangan untuk 
menganalisis rasio-rasio keuangan. 
 
2. Metode Penelitian 

 
Laporan keuangan akan melaporkan posisi 

perusahaan pada satu titik waktu tertentu maupun 
operasinya selama suatu periode di masa lalu. Akan 
tetapi, nilai sebenarnya dari laporan keuangan 
terletak pada kenyataan bahwa laporan tersebut 
dapat digunakan untuk membantu meramalkan 
keuntungan dan dividen di masa depan. Dari sudut 
pandang seorang investor, meramalkan masa depan 
adalah hakikat dari analisis laporan keuangan. 
Rasio-rasio keuangan dirancang untuk membantu 
investor mengevaluasi suatu laporan keuangan.[4] 
 
Beberapa rasio keuangan : 
 
a. Rasio Likuiditas, rasio yang menunjukkan 

hubungan antara kas dan aktiva lancar lainnya 
dari sebuah perusahaan dengan kewajiban 
lancarnya. Beberapa rasio yang tergolong pada 
rasio likuiditas adalah : 
1. Rasio Lancar dengan formula = 

Aktiva Lancar / Kewajiban Lancar 
2. Rasio Cepat, dengan formula = 

(Aktiva Lancar-Persediaan)/Kewajiban 
Lancar 
 

b. Rasio Manajemen Aktiva, rasio yang mengukur 
seberapa efektif perusahaann telah mengelola 
aktiva-aktivanya. Beberapa rasio yang tergolong 
pada rasio manajemen aktiva adalah : 
1. Rasio perputaran persediaan, dengan 

formula = Penjualan/ Persediaan 
2. Rasio perputaran aktiva tetap, dengan 

formula = Penjualan / Aktiva tetap bersih 
3. Rasio perputaran total Aktiva, dengan 

formula = Penjualan / Total Aktiva 
 

c. Rasio Manajemen Utang, rasio yang mengukur 
seberapa jauh sebuah perusahaan menggunakan 
pendanaan melalui utang. Salah satu rasio yang 
tergolong pada rasio manajemen utang adalah : 
 
Rasio utang, dengan formula = Total utang / 
Total aktiva 

 
d. Rasio profitabilitas, rasio yang menunjukkan 

gabungan efek-efek dari likuiditas, manajemen 
aktiva, dan utang pada hasil-hasil operasi. 
Beberapa rasio yang tergolong pada rasio 
profitabilitas adalah : 
 
1. Margin laba atas penjualan, dengan formula 

= Laba bersih yang tersedia bagi pemegang 
saham biasa / penjualan 

2. Tingkat pengembalian total aktiva (return 
on asset), dengan formula = Laba bersih 
yang tersedia bagi pemegang saham biasa / 
total aktiva. 

3. Tingkat pengembalian ekuitas saham biasa 
(return on common equity), dengan formula 
= Laba bersih yang tersedia bagi pemegang 
saham biasa / ekuitas biasa 

 
Java 2 Micro Edition (J2ME) 
 

Java2 Micro Edition atau yang biasa disebut 
J2ME adalah lingkungan pengembangan yang 
didesain untuk meletakkan perangkat lunak java 
pada barang elektronik beserta perangkat 
pendukungnya.[11] 

 
Gambar 2. Java 2 Micro Edition 

Connected Limited Device Connection (CLDC) 
 

CLDC digunakan untuk implementasi 
program Java pada perangkat-perangkat keras 
dengan ukuran memori yang sangat terbatas yaitu 
160-512 KiloBytes. Akibatnya fitur-fitur yang 
kurang penting untuk diimplementasikan dalam 
handled devices yang bersangkutan pada Java 2 
harus dibuang 
CLDC hanya mendefinisikan tiga class berikut 
untuk penanganan kesalahan / exception: 
 
a. class java.lang.Error  
b. class java.lang.OutOfMemory 
c. class 

java.lang.VirtualMachineError 
 
Connected Device Configuration (CDC) 
 

Connected Device Configuration (CDC) 
adalah super set dari CLDC. CDC menyediakan 
lingkungan Java runtime yang lebih luas 
dibandingkan CLDC dan lebih dekat kepada 
lingkungan J2SE.  

 
MIDP 
 

The Mobile Information Device Profile 
(MIDP) berada di atas dari CLDC. Anda tidak bisa 
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menulis aplikasi mobile hanya dengan 
menggunakan CLDC API. Anda harus tetap 
memanfaatkan MIDP yang mendefinisikan UI. 
Spesifikasi MIDP, kebanyakan seperti CLDC dan 
API lainnya sudah digambarkan melalui Java 
Community Process (JCP). Spesifikasi MIDP 
menggambarkan suatu perangkat MIDP yang 
memiliki karakteristik-karateristik ini sebagai batas 
minimum: Tampilan: 

 
a. Ukuran Layar: 96x54 
b. kedalaman tampilan: 1-bit 
c. Ketajaman pixel: sekitar 1:1 

 
MIDP menggambarkan model aplikasi, UI 

API, penyimpanan dan jaringan yang kuat, 
permainan dan media API, kebijakan keamanan, 
penyebaran aplikasi dan ketetapan over-theair. 
 
MIDlet 
 

Aplikasi yang berjalan pada sebuah perangkat 
yang mendukung MIDP disebut dengan MIDlets 
atau lebih singkatnya MIDlet merupakan aplikasi 
yang dibuat menggunakan Java 2 Micro Edition 
dengan profile Mobile Information device Profile 
(MIDP). 

MIDP dikhususkan untuk digunakan pada 
handset dengan kemampuan CPU, memori, 
keyboard dan layar yang terbatas, seperti telepon 
genggam, paer, PDA dan sebagainya. 

 

 
Gambar 3. Arsitektur MIDlets 

Dalam implementasinya, MIDlet memiliki 
struktur direktori sebagai berikut : 

1. src, menyimpan source code untuk MIDlet 
dan kelas lain yang diperlukan 

2. res, menyimpan sumber daya yang 
dibutuhkan oleh MIDlet, seperti misalnya 
gambar ikon. 

3. lib, menyimpan file JAR atau ZIP yang 
berisi library tambahan yang dibutuhkan 
MIDlet. 

4. bin, menyimpan file JAR, JAD, dan file 
manifest yang berisi muatan komponen 
MIDlet. 
 

 
Daur hidup (LifeCycle) MIDlet 
 

Lifecycle dari sebuah MIDlet ditangani oleh 
Aplication management Software (AMS). AMS 
adalah sebuah lingkungan tempat siklus dari sebuah 
MIDlet, mampu untuk diciptakan, dijalankan, 
dihentikan maupun dihilangkan. AMS sering pula 
disebut dengan Java Application manager (JAM).  

Sebuah source code MIDlet memiliki 3 buah 
fungsi dasar, yaitu : 

 
1. startApp(), fungsi ini berisi apa saja yang 

akan dilakukan pada saat mulai 
menjalankan applikasi. 

2. pauseApp(), fungsi ini berisi perintah-
perintah yang dilakukan pada saat aplikasi 
dihentikan sementara. 

3. destroyApp(), fungsi ini dipanggil pada 
saat aplikasi dihentikan. 

 
Gambar 4. Siklus Hidup Midlet 

 
Perancangan Use Case 
 

Perancangan use case yang ditunjukkan pada 
Gambar 5 di bawah ini menjelaskan hubungan 
penggunan / actor dengan proses yang dapat 
dilakukan pada aplikasi kalkulator financial ini.[9] 
Aktifitas utama yang dapat dilakukan seorang 
pengguna terhadap aplikai ini adalah melakukan 
perhitungan rasio keuangan yang terdiri dari rasio 
likuiditas, rasio manajemen aktiva, rasio 
manajemen utang dan rasio profitabilitas. 
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Input AkLancar Input KewLancar Input aktlancar

Input kewlancar

Input Penjualan

Input Persediaan

input penjualan

input aktiva_ttp_bersih

Input Total_aktiva Input pnjualan

Input tot_aktiva
Input tot_uang

Perhit RasManHutang

<<include>>

<<include>>

input lab_bers
input equitas

input tot-aktiva

input_Laba_bersih

input penj

Help

User

Tutorial Aplikasi
Perhit Ras

Lancar

<<include>>
<<include>>

input laba_bersih

Perhit return_on_asset

<<include>>

<<include>>

Perhit Margin_laba_jual

<<include>>

<<include>>

Perhi retOnComEquity

<<include>>
<<include>>

Perhit Ras_perp_tot_aktiva

<<include>> <<include>>

Perhit 
Ras_perp_aktiva_ttp

<<include>>

<<include>>

Perhit Ras_perp_persedi

<<include>>

<<include>>KalFinansial

<<extend>>

Perhit Ras
Cepat

<<include>>

<<include>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>
<<extend>>

<<extend>>

 
Gambar 5. Use Case Aplikasi Kalkulator 

UML (Unified Modeling Language) 
 

Untuk mendukung aplikai multi platform 
maka aplikai ini dirancang berorientasi objek 
dengan menggunakan alat bantu pemodelan sistem 
UML. Unified Modeling Language (UML) adalah 
bahasa yang dapat digunakan untuk spesifikasi, 
visualisasi, dan dokumentasi sistem objek-oriented 
software pada fase pengembangan. UML 
merupakan unifikasi dari metode Booch, OMT, dan 
notasi Objectory, serta ide-ide terbaik metodologi 
lainnya seperti terlihat pada Gambar berikut.[5] 

 
Gambar 6. UML 

 

UML memperkenalkan lima buah view untuk 
memandang sistem yaitu:  
1. Use-Case View, untuk menampilkan fungsi-

fungsi dari sistem berkaitan dengan aktor 
eksternal. Aktor yang ber-interaksi dengan 
sistem dapat berupa seorang user atau sistem 
lainnya. 

2. Logical View. untuk menampilkan bagaimana 
fungsi-fungsi didisain didalam sistem, dalam 
kaitannya dengan struktur statik dan perilaku 
dinamik sistem. 

3. Component view, untuk menampilkan 
pengorganisasian program (code) dari 
komponen code, menjelaskan implementasi 
dari modul-modul yang tersedia dan 
dependensinya. 

4. Deployment View, memperlihatkan deployment 
sistem pada arsitektur fisik dengan komputer 
dan piranti pendukung yang diperkenalkan 
sebagai nodes. 
Concurrency View, untuk menampilkan 

concurrency di dalam sistem, khususnya pada 
persoalan yang berhubungan dengan komunikasi 
dan sinkronisasi yang muncul dalam sistem 
concurrent. 
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Perancangan Class Diagram 
 

Aplikasi kalkulator financial ini dibangun berdasarkan objek, sehingga dapat digambarkan melalui class 
diagram pada Gambar 6 berikut ini :[6] 

 

TutAplikasi

idTut
NameT
IsiTut

ViewDetail()
EditTut()
InputTut()

HelpTut

idHelp
IsiHelp

ViewHelp()
EditHelp()
InputHelp()

KalkuFinance

hitRasLikuiditas()
hitRasManAktiva()
hitRasManUtang()
hitRasProfit()

hitRasLikuiditas

hitRasLancar()
hitRasCepat()

hitRasManAktiva

hitRasPerPersediaan()
hitrasPerpAktivaTtp()
hitrasPerpTotAktiva()

hitRasManUtang

totUang
totAktiva

hitRasProfit

hitMarginLabaJual()
hitReturnOnAsset()
hitretOnComEquity()

hitRasLancar

AktivaLancar
KewLancar

hitRasCepat

AktivaLancar
KewLancar

hitRasPerpPersediaan

Penjualan
Persediaan

hitRasPerpAktivaTtp

Penjualan
Aktiva_Ttp_Bersih

hitMarginLabaJual

LabaBersih
Penjualan

hitRetOnAsset

LabaBersih
TotAktiva

hitRetOncomEqui

LabaBersih
Equitas

hitRasPerpTotAktiva

Penjualan
totAktiva

 
Gambar 7 Class Diagram Aplikasi Kalkulator 

Perancangan Flowchart 

 
Pada flowchart yang ditunjukkan oleh 

Gambar 7 bawah ini menjelaskan alur proses 
bekerjanya aplikasi kalkulator financial secara 
keseluruhan. 

 

 
Gambar 8. Flowchart Aplikasi Kalkulator 

 
3. Pembahasan 

 
Pada aplikasi ini terdapat 3 menu yaitu 

Tutorial, Kalkulator dan Help. Menu Tutorial 
digunakan untuk melihat pembelajaran tentang 
rasio keuangan. Pada menu kalkulator terdapat 9 
pilihan yaitu untuk melakukan perhitungan Rasio 
Aktiva Lancar, Rasio Aktiva Cepat, Rasio 
Perputaran Persediaan, Rasio Perputaran Aktiva 
Tetap, Rasio Perputaran Total Aktiva, Rasio Utang, 

Margin Laba Atas Penjualan, Tingkat 
Pengambalian Total Aktiva, dan Tingkat 
Pengembalian Ekuitas Saham Biasa. Sedangkan 
pada menu help akan menampilkan cara 
penggunaan aplikasi ini. 

Ketika aplikasi dijalankan akan muncul 
halaman utama yang ditunjukkan pada Gambar 8 
berikut. 

 
Gambar 9. Halaman Utama Aplikasi Kalkulator 

Selanjutnya pengguna dapat melihat tutorial 
dengan memilih Menu>Tutorial seperti Gambar 9 
berikut ini : 
 

 
Gambar 10. Menu Pada Aplikasi Kalkulator 

Tampilan dari Tutorial akan terlihat seperti 
Gambar 10 berikut ini : 
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Gambar 11 Tutorial Rasio Keuangan 

Jika pengguna memilih Menu>Kalkulator 
maka tampilan aplikasi akan terlihat seperti Gambar 
11 berikut ini : 

 
Gambar 12 Pilih Perhitungan 

Jika pengguna memilih melakukan rasio 
lancar, pengguna terlebih dahulu diminta untuk 
menandai pada pilihan perhitungan untuk rasio 
lancar. Selanjutnya pengguna diminta untuk 
mengisikan variabel-variabel yang diperlukan 
dalam perhitungan rasio lancar seperti pada Gambar 
12. Dalam penelitian ini disimulasikan perhitungan 
rasio lancar PT. Bakrie Sumatera Plantation, Tbk 
untuk Laporan Keuangan Tahun 2007. 

 
Gambar 13 Input Data 

Selanjutnya aplikasi akan menampilkan hasil 
perhitungan rasio lancar seperti Gambar 13 berikut 
ini : 

 
Gambar 14 Hasil Perhitungan Rasio 

4. Kesimpulan 
 

Kesimpulan yang dapat diambil dari 
penelitian ini adalah :  
1. Memudahkan investor menghitung rasio 

keuangan dengan praktis kapanpun dimanapun 
karena dapat dijalankan pada perangkat 
handphone yang mendukung J2ME. 

2. Membantu pengambilan keputusan investasi 
dengan cepat dan tepat 
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Abstrak 

Visual Learner adalah sebuah metode pembelajaran yang memiliki persentase paling besar dalam  
mendukung keberhasilan proses belajar mengajar dibandingkan dengan Sense Learner dan Active 
Leaner. Artinya bahwa media pembelajaran berbasis komputer (multimedia) menjadi faktor yang 
sangat dominan dalam menentukan keberhasilan pembelajaran.Deteksi dan koreksi kesalahan dalam 
jaringan komputer  adalah salah satu materi yang diajarkan pada mahasiswa disebuah Perguruan Tinggi 
dengan sifat materi yang diajarkan adalah abstrak, dengan kata lain materi yang diajarkan tidak bisa 
dilihat melalui panca indra. Dengan tidak adanya dukungan media pembelajaran berbasis komputer 
(multimedia) pada materi deteksi dan koreksi kesalahan pada jaringan komputer, maka menimbulkan 
beberapa kesulitan yang dialami pengajar misalnya bagaimana menggambarkan deteksi dan koreksi 
kesalahan pada saat pengiriman data di jaringan komputer. Hal ini sulit bagi pengajar untuk 
menggambarkan proses tersebut dengan mengandalkan media pembelajaran yang ada dalam pelajaran 
teori, dan juga sulitnya menggambarkan ketika proses tersebut dipraktekkan dalam dunia nyata. Hal 
diatas juga dirasakan oleh mahasiswa yang memiliki  keragaman tingkat  pemahaman yang berbeda 
menjadikan hubungan emosional mahasiswa dengan mata pelajaran yang dipelajari menjadi rendah. 
Media pembelajaran yang dibuat untuk tujuan membantu pengajar dalam proses belajar mengajar dan 
bagi  mahasiswa untuk membantu mempercepat proses pemahaman sehingga tujuan pembelajaran akan 
mudah dicapai. 
 
Kata kunci : Visual Leaner, Media Pembelajaran Berbasis Komputer (multimedia), Jaringan 
Komputer, Deteksi Dan Koreksi Kesalahan 
 

1. Pendahuluan 
 
“Active Sensing Visual Learners”, merupakan salah 
satu ungkapan yang  memberikan suatu gambaran  
bahwa belajar merupakan hal yang sangat penting. 
Hal ini ditunjukan dengan kecenderungan belajar 
melalui metode praktis problem-solving, 
pengalaman belajar sebagai pribadi yang 
menyarankan perubahan dalam proses 
pengembangan, dan memperjelas tujuan dari 
organisasi belajar yang membuat hasil belajar 
terpenuhi secara efektif. Penerapan belajar 
menggunakan banyak gambar, grafik atau sketsa 
sederhana serta aktivitas kelompok dimana mereka 
diberi kesempatan untuk bertukar pikiran, sehingga 
tidaklah mengherankan bahwa banyak orang 
ataupun ahli yang membicarakan tentang masalah 
belajar, karena semua pengetahuan, ketrampilan, 
sikap, perilaku manusia dibentuk, diubah dan 
berkembang karena belajar. [1] 
Kuliah jaringan komputer adalah proses pengiriman 
informasi diantara dua titik menggunakan kode biner 
melewati saluran transmisi dan peralatan switching, 
dan dalam jaringan komputer dapat memberikan 
fasilitas komunikasi jarak jauh dengan sistem 
komputer yang informasinya merupakan gabungan 
dari dua teknik yang sama sekali berbeda  yaitu 
pengolahan data (data processing) dan 

telekomunikasi (telecommunication) atau disebut 
teleprocessing. Didalam jaringan komputer proses 
pengiriman paket informasi yang dilakukan diantara 
dua titik banyak terjadi kesalahan, hal ini disebabkan 
karena transmisi dilakukan memungkinkan delay 
propagasi yang tidak nol antara saat bit dikirim dan 
saat bit diterima, dan rangkaian komunikasi 
memiliki laju data yang terbatas, keterbatasan itu 
mempunyai implikasi penting bagi efisiensi 
pemindahan data. Dari hasil pengamatan pada 
pembelajaran mata kuliah jaringan komputer  
khususnya materi deteksi dan koreksi kesalahan 
pada saat pengiriman data, permasalahannya adalah 
dalam proses belajar mengajar, dosen cenderung 
menggunakan strategi pembelajaran yang sama 
dengan mata kuliah yang lain, seperti metode yang 
digunakan masih konvensional serta belum adanya 
media pembelajaran, sehingga akan menyulitkan 
dosen dalam penyampaian materi. Penyampaian 
materi kuliah jaringan komputer yang diajarkan 
belum menggunakan media visualisasi 
pembelajaran, masih menggunakan sarana 
pembelajaran seperti papan tulis dan OHP,  sehingga 
hal ini mengakibatkan dalam proses belajar 
mengajar seringkali dihadapkan pada materi yang 
abstrak dan di luar pengalaman mahasiswa sehari-
hari, sehingga materi ini menjadi sulit dipahami 
mahasiswa. Untuk memahaminya diperlukan  Ilmu 

No Makalah : 018 
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pengetahuan dan teknologi merupakan usaha 
manusia ntuk memahami gejala dan fakta alam, dan 
melestarikan pengetahuan tersebut secara 
konseptional dan sistematis. Sedangkan teknologi 
yang merupakan adalah usaha untuk memanfaatkan 
ilmu pengetahuan dan teknologi itu untuk 
kepentingan dan kesejahteraan. Karena hubungan 
tersebut maka perkembangan ilmu pengetahuan 
selalu terkait dengan perkembangan teknologi, 
demikian pula sebaliknya. [7]  
Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa 
keberhasilan pembelajaran dipengaruhi oleh metode 
dan adanya media pembelajaran yang digunakan 
dalam proses belajar mengajar.  Visual learners 
sangat membantu baik untuk mahasiswa maupun 
dosen dalam penyampaian materi dan dapat 
dipahami oleh mahasiswa,  dikarenakan lebih efektif 
dan seharusnya dapat memberikan hasil akhir yang 
lebih baik.  Seorang dosen harus memilih metode 
yang tepat dan penggunaan media pembelajaran 
untuk penyampaian bahan ajar yang menarik dan 
mudah dipahami supaya tujuan pembelajaran bisa 
tercapai dan mempermudah siswa dalam memahami 
materi yang disampaikan. Pembelajaran jaringan 
komputer materi proses deteksi dan koreksi 
kesalahan ini akan disajikan secara visualisasi  
dengan menggunakan metode pendekatan Problem 
Base Learning  (PBL) diharapkan dapat menjadi 
salah satu pilihan para mahasiswa dan dosen sebagai 
salah satu metode yang digunakan dalam menunjang 
pembelajaran di kelas, sehingga dapat meningkatkan 
kualitas pembelajaran jaringan komputer. [9] 
 

Model Problem Based Learning 
Pembelajaran berbasis masalah dikenal dengan 
istilah problem based learning (PBL), pada awalnya 
dirancang untuk program graduate bidang kesehatan 
oleh Barrows (1988) yang kemudian diadaptasi 
untuk program akademik kependidikan oleh Stepein 
Gallager (1993). PBL ini dikembangkan berdasarkan 
teori psikologi kognitif modern yang menyatakan 
bahwa belajar suatu proses dalam mana pembelajar 
secara aktif mengkonstruksi pengetahuannya melalui 
interaksinya dengan lingkungan belajar yang 
dirancang oleh fasilitator pembelajaran. [2] 

 
Desain Pembelejaran 

Metode pengembangan dan rekayasa sistem 
pembelajaran ini menggunakan pendekatan rekayasa 
model Istructional System Design (ISD). [5] 

 
Gambar 1 : Model Desain Sistem Instruksional 

 
Arsitektur LTSA (Learning Technology 
System Architectur) 

LTSA merupakan hasil penelitian yang dilakukan 
oleh divisi edutool dari Farance Incorporation yang 
dikembangkan berdasarkan IEEE 1484. LTSA 
adalah arsitektur yang menggambarkan rancangan 
sistem level tinggi beserta komponen- 
komponennya. [6] 

 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2 : Layer abstraksi dari LTSA 

Deteksi Dan Koreksi Kesalahan Dalam 
Komunikasi Data Pada Jaringan Komputer 

Pengiriman informasi yg menggunakan sinyal digital 
atau analog selalu mengalami perubahan yang 
dialami oleh informasi tersebut. Perubahan tsb bisa 
itu disebabkan oleh : 
•  gangguan thd media tsb 
•  sinyal informasi itu sendiri yg melemah krn jarak 

tempuh 
•  peralatan perantara lain yg digunakan dlm 

pengiriman informasi 
Ada dua pendekatan untuk deteksi kesalahan : 
1.   Forward Error Control 

Dimana setiap karakter yang ditransmisikan 
atau frame berisi informasi tambahan 
(redundant) sehingga bila penerima tidak hanya 
dapat mendeteksi dimana error terjadi, tetapi 
juga menjelaskan dimana aliran bit yang 
diterima error.  

2.   Feedback (backward) Error Control 
Dimana setiap karakter atau frame memilki 
informasi yang cukup untuk memperbolehkan 
penerima mendeteksi bila menemukan 
kesalahan tetapi tidak lokasinya. Sebuah 
transmisi kontro digunakan untuk meminta 
pengiriman ulang, menyalin informasi yang 
dikirimkan. 

Metode Deteksi Kesalahan : 
1.  Echo 

Metode  sederhana  dengan  sistem interaktif. 
Operator memasukkan data melalui terminal  
dan mengirimkan ke  komputer. Komputer akan 
menampilkan kembali ke terminal, sehingga 
dapat memeriksa apakah data yang dikirimkan 
dengan benar. 

2.   Error Otomatis 
Metode dengan tambahan bit pariti. 

 
2. Metode Penelitian 
 
Tahapan-tahapan penelitian pembelajaran algoritma 
stack dan queue dengan pendekatan problem base 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2012, STMIK - STIKOM Bali 23-25 Pebruari 2012 

78 
 

learning dengan menggunakan model Instructional 
System Design (ISD) untuk pembelajaran. Desain 
Sistem Instruksional merupakan desain 
pembelajaran yang bersifat sistematis dalam 
Analisis, Desain, Pengembangan, Pelaksanaan dan 
Evaluasi materi belajar dan aktivitas. [5] 

 
Analisis 

Tahapan analisis sistem meliputi model yang di 
gunakan yaitu model Problem Based Learning 
dimana penyajian materi pembelajaran disajikan 
dalam bentuk permasalahan-permasalahan yang 
diberikan kepada siswa. Tahapan berikutnya adalah 
Multimedia Analysis Tahapan ini mendeskripsikan 
kebutuhan untuk membangun suatu multimedia 
pembelajaran yang mengandung unsur teks, grafis, 
gambar, foto, audio, video dan animasi secara 
integrasi. Setelah tahapan multimedia analysis 
dilanjutkan pada tahapan sub sistem ini menentukan 
kebutuhan untuk perancangan halaman sistem untuk 
frame-frame pendukung aplikasi yang dibuat.  
 

Desain 
Tahapan desain sistem menguraikan tentang 
pengembangan strategi instruksional  dan 
pengembangan instrumen penilaian. Dalam 
penelitian ini strategi instruksional akan 
dikembangan menggunakan metode pendekatan 
model Problem Based Learning (PBL). Sedangkan 
untuk pengembangan instrumen penilaian dilakukan 
dengan mengacu pada tujuan umum pembelajaran 
yang dijabarkan dalam tujuan-tujuan khusus tiap 
pokok bahasan, dengan mengacu pada Garis-garis 
Besar Program Pengajaran (GBPP) atau RPP 
kurikulum 2006 matematika kelas 4 sekolah dasar.  
 

Pembangunan 
Pada tahapan pembangunan atau pengembangan ini 
digunakan tahapan pengembangan rekayasa 
perangkat lunak, dalam tahapan pembangunan ini 
meliputi : Rancangan Aplikasi Pembelajaran, 
rancangan yang telah dibuat akan dikembangkan 
dengan menggunakan tools developer  untuk 
mendapatkan implementasi sistem yang sesuai 
dengan rancangan sebelumnya. Tahapan 
perancangan soal harus sesuai dengan pokok 
bahasan yang ada berdasarkan Garis-garis Besar 
Program Pengajaran (GBPP) atau RPP kurikulum 
2006 matematika kelas 4 sekolah dasar. Soal yang di 
rancang untuk siswa ini dibutuhkan rancangan 
evaluasi untuk mengukur kinerja siswa. Untuk 
membantu siswa perlu juga tahapan belajar, tahapan 
ini merancang susunan tampilan atau dalam menu 
sistem pembelajaran untuk mempermudah dalam 
pemakaian bagi siswa dari pokok bahasan dari awal 
hingga pokok bahasan akhir dengan evaluasi hasil 
belajar. 

Implementasi 

Setelah melalui tiga tahapan diatas yaitu Analisis, 
Desain dan Pengembangan,  maka tahapan ini akan 
mengimplementasikan sistem yang telah dirancang 
dengan menggunakan beberapa tools pendukung 
antara lain FlashMX 2008 dan Cool Edit Pro 2.0. 
 

Evaluasi 
Selanjutnya pada tahapan ini dilakukan evaluasi 
sistem pembelajaran yang telah dibuat untuk 
memastikan efektifitas sistem pembelajaran yang 
dibuat. 
 
3. Hasil Dan Pembahasan 
 

Desain Lingkungan Perangkat Lunak 
Desain lingkungan implementasi perangkat lunak 
atau sistem pembelajaran ini digunakan dalam 
lingkup sistem operasi windows dengan minimal 
Windows 2000. Alasan pemilihan sistem operasi ini 
didasari jumlah pengguna komputer jenis sistem 
operasi ini cukup besar baik di kalangan mahasiswa 
maupun masyarakat pada umumnya. [1] 
1. Perangkat Lunak 

Perancangan perangkat lunak pembelajaran 
kelipatan dan faktor bilangan dengan 
pendekatan Problem Base Learning (PBL) ini, 
meggunakan sistem operasi Microsoft Windows 
98 dengan konfigurasi minimal. Sedangkan 
untuk pengembangan elemen – elemen 
multimedia digunakan beberapa program 
aplikasi pengolahan gambar, audio dan video 

2. Perangkat Keras 
Perangkat keras yang digunakan dalam 
perancangan penelitian ini adalah menggunakan 
komputer dengan mesin berbasis intel atau 
sekelasnya dengan konfigurasi minimal P III-
500 Mhz, dengan kapasitas memori 128 MB 
dan kapasitas Harddisk 20 GB. Sedangkan 
untuk pemgembangan dan implementasi juga 
membutuhkan dukungan perangkat lain seperti 
kartu suara standart ( Sound Card) dan kartu 
grafis (VGA Card) dengan kedalam minimal 16 
Bit. 
 
Strategi Pembelajaran 

Strategi pembelajaran yang dilakukan antara lain 
dengan : 
1. Menyesuaikan dengan silabus pembelajaran 

Jaringan Komputer 
2. Desain Pembelajaran Deteksi Dan Koreksi 

Kesalahan 
 

Analisa Sistem 
Studi pendahuluan dari penelitian ini adalah berawal 
dari pengamatan yang dilakukan dari hasil observasi, 
interview dan pengamatan terhadap beberapa 
dokumen,  salah satu dokumen yang diamati adalah 
dokumen Rencana Program dan Kegiatan 
Pembelajaran Semester (RPKPS), dimana dokumen 
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RPKPS menunjukkan bahwa mata kuliah 
komunikasi data memiliki beban sks sebanyak 4 sks, 
dan disajikan secara teori, padahal jika melihat 
silabus dan satuan ajar pada matakuliah komunikasi 
data, disana ada beberapa materi yang membutuhkan 
sebuah peraga atau alat bantu untuk mendukung 
dosen dalam menerangkan atau menyampaikan 
materi kepada mahasiswa, agar mahasiswa dapat 
memahami materi tersebut. Misalnya pembahasan 
tentang deteksi dan  koreksi kesalahan pada jaringan 
komputer. Dalam kenyataannya kegagalan 
mahasiswa dalam belajarnya hanya ditimpakan 
kepada mahasiswa sebagai kegagalan yang 
disebabkan oleh mahasiswa itu sendiri, padahal ada 
juga kegagalan yang diakhibatkan oleh dosen yang 
kurang fareatif dalam memberi pelajaran kepada  
mahasiswanya, dan kekurang pegetahuan dosen 
dalam pengelolaan dan penetapan strategi 
pembelajaran yang tepat, sehingga sangat 
berpengaruh terhadap prestasi belajar mahasiswa. 
Kesulitan mahasiswa diatas berakibat pada hasil 
studi mahasiswa yang  menunjukkan bahwa data 
prestasi mahasiswa pada mata kuliah komunikasi 
data kurang memuaskan, dari hasil pengamatan 
diatas terungkap juga bebarapa kesenjangan antara 
kemampuan dari mahasiswa dengan kompetensi 
yang diharapkan diantaranya : 

1. Metode ceramah yang dipergunakan dalam 
pembelajaran jaringan komputer selama ini  
menyebabkan mahasiswa terpaku 
mendengarkan cerita dan betul-betul 
membosankan, situasi pembelajaran diarahkan 
pada learning to know, dan permasalahan yang 
disampaikan cenderung bersifat akademik (book 
oriented) tidak mengacu pada masalah-masalah 
kontektual yang dekat dengan kehidupan 
mahasiswa sehingga pembelajaran komunikasi 
data menjadi kurang bermakna bagi mahasiswa. 
Hal ini tampak pada rendahnya partisipasi 
mahasiswa dalam kegiatan belajar mengajar dan 
perstasi belajar komunikasi data juga kurang 
memuaskan. 

2. Pembelajaran lebih ditekankan pada 
pengumpulan pengetahuan tanpa 
mempertimbangkan keterampilan proses dan 
pembentukan sikap dalam pembelajaran 

3. Kurangnya kesempatan bagi mahasiswa untuk 
mengembangkan kemampuan nalar melalui 
diskusi kelompok. 

4. Sasaran belajar yang ditentukan oleh dosen 
sehingga pembelajaran menjadi kurang 
bermakna bagi mahasiswa.  

 
Analisa Sistem Berbasis PBL 

Metode pembelajaran yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah pembelajaran berbasis masalah. 
Dimana penyajian materi pembelajaran disajikan 
dalam bentuk permasalahan-permasalahan yang 
diberikan kepada mahasiswa. Dan dalam 

peyelesaian masalah mahasiswa diberikan 
kebebasan dalam berfikir baik secara individu 
maupun secara kelompok. Strategi pembelajaran 
yang dirancang menggunkan  dua strategi yaitu 
strategi pertama untuk mahasiswa dalam 
penyelesaian masalah dan strategi kedua untuk 
dosen sebagai fasilitator pembelajaran 
 

Analisa Sistem Berbasis RPL  
Tahapan ini disebut juga tahapan pra produksi. 
Pengkajian materi dan metodologi yang tepat dalam 
menentukan jenis multimedia yang akan diproduksi 
harus dikaji secara matang, karena setiap mata 
kuliah, bahkan dalam setiap kompetensi dasar  
memiliki karakteristik tersendiri dalam 
penyajiannya. Oleh sebab itu, maka Rancangan 
Proses Pembelajaran (RPP) harus terlebih dahulu 
dikerjakan, baru selanjutnya menganalisis serta 
menentukan jenis multimedia yang tepat untuk 
dikembangkan, apakah hanya berbentuk Presentasi 
Pembelajaran, atau memang harus disampaikan 
dengan cara simulasi serta animasi. 
 
Materi yang disajikan harus cukup dan mencakup 
materi yang sesuai dengan RPP. Materi yang cukup 
tapi dikaji secara mendalam akan memberikan 
informasi yang memuaskan dibandingkan 
banyaknya materi yang disajikan namun dangkal 
dalam kupasan. Hal yang juga menjadi 
pertimbangan adalah tidak seluruh materi pelajaran 
cocok untuk dijadikan multimedia pembelajaran. 
Kalau benda yang sebenarnya memungkinkan untuk 
dapat dibawa ke dalam kelas, tidak berbahaya, 
mampu dilihat secara kasat mata, mengapa harus 
dimultimedia-kan. Bahkan untuk penggambaran hal-
hal yang paling sederhana dan penegasan pada poin-
poin tertentu, papan tulis juga masih tidak terlalu 
ketinggalan zaman. 
Adapun analisis kebutuhan untuk mendukung 
multimedia pembelajaran deteksi dan koreksi 
kesalahan bit pada komunikasi data sebagai berikut : 
1. Teks 

Teks yang disajikan untuk membentuk kalimat-
kalimat yang berisi penjelasan dari isi 
pembelajaran harus menekankan pada aspek 
deskriptif, atraktif dan animatis yang 
memungkinkan mahasiswa untuk lebih fokus 
pada materi atau isi dari pembelajaran yang 
akan di baca oleh mahasiswa, kemudahan dalam 
pemahaman serta kemudahan dalam mengingat. 

2. Gambar 
Materi atau isi dari pembelajaran ini tidak hanya 
teks, perlu didukung juga gambar-gambar untuk 
memudahkan pemahaman mahasiswa. Gambar 
dalam pembelajaran harus yang atraktif, baik itu 
gambar bergerak atau grafis animasi dan 
gambar diam yang disajikan dengan pola-pola 
tertentu, hal ini untuk mendukung aplikasi 
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untuk memberikan aspek atraktif untuk 
memperjelas pesan yang disampaikan. 

3. Audio 
Pembelajaran berbasis multimedia ini juga 
harus di dukung oleh audio untuk membantu 
dalam paparan-paparan yang disajikan, dan 
memberi dukungan pada efek-efek aktifitas 
misalnya suara-suara yang diberikan pada saat 
penekanan suatu tombol atau perintah untuk 
pemindahan dari sebuah frame serta efek suara 
pada setiap notasi kesalahan. Selain itu suara 
juga dimanfaatkan untuk mendukung dalam 
pemaparan materi dalam bentuk tekstual 
sehingga memungkinkan mahasiswa untuk 
menangkap materi dalam bentuk audible.  

4. Video 
Dengan video bisa membantu mahasiswa untuk 
menggambarkan aktifitas instalasi agar lebih 
mendekatkan mahasiswa pada kondisi realitas. 
Dalam pengolahan ini perlu didukung aplikasi 
yang memadai, salah satunya macromedia flash 
mx untuk pengolahan data berupa video 
kedalam aplikasi yang dikembangkan. 

 
Desain Antar Muka 

Desain antarmuka untuk sistem pembelajaran 
kelipatan dan faktor bilangan ini dirancang untuk 
memudahkan user dalam proses pembelajaran ini. 
Perancangan antarmuka ini disajikan dalam bentuk 
Struktur Navigasi dan Desain Tampilan dari tiap-
tiap halaman antarmuka dari sistem pembelajaran. 
Struktur Navigasi dan Desain Tampilan ini 
digunakan untuk mempermudah alur dialog yang 
kemudian akan dibuat tombol link antar submateri. 
Kemudian navigasi dari sistem sangat diutamakan 
karena diharapkan siswa dapat dengan mudah 
menggunakan sistem pembelajaran ini secara 
mandiri tanpa harus ada pendamping khusus. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Gambar 5 : Desain Tampilan 
 
4. Kesimpulan 
 
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat 
diambil kesimpulan dari proses studi rekayasa 
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perangkat lunak problem based learning untuk 
pembelajaran deteksi dan koreksi kesalahan dalam 
jaringan komputer sebagai berikut : 
1. Aplikasi perangkat lunak pembelajaran jaringan 

komputer yang dikembangkan dengan metode 
pendekatan Problem Based Learning (PBL) 
dapat digunakan sebagai alternatif metode 
pembelajaran yang dapat dijadikan pelengkap 
pembelajaran yang telah ada. 

2. Melalui media pembelajaran berbantuan 
komputer siswa bisa merasakan kebebasan 
dalam penentuan materi belajar yang lebih luas. 
Dari media pembelajaran berbantuan komputer 
siswa juga dimungkinkan untuk melakukan 
pengulangan materi sesuai  dengan 
kebutuhannya masing-masing. 

3. Media pembelajaran berbantuan komputer sulit 
diterapkan untuk menjadi pengganti dari model 
pembelajaran konvensional, namun demikian 
media pembelajaran berbantuan komputer ini 
sangat memungkinkan dapat membantu dan 
mempercepat proses pembelajaran dalam 
mencapai kompetensi yang diharapkan. 
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Abstrak 

Proses pemantauan penyakit endemik di Propinsi Kalimantan Selatan dewasa ini memiliki beberapa kendala. 
Salah satunya adalah keterlambatan dalam pelaporan. Untuk itu diperlukan sebuah sistem yang dapat mengatasi 
permasalahan tersebut. Sistem informasi geografis berbasis web yang dibangun bertujuan untuk membantu 
instansi terkait dalam pelaporan kasus penyakit yang efektif, efisien dan up to date. Sistem yang dikembangkan 
menggunakan arsitektur client-server. Ketika terjadi kasus kejadian penyakit, petugas Puskesmas/Rumah Sakit 
memasukkan data kasus kejadian penyakit ke server menggunakan formulir yang terdapat dalam sistem. Dinas 
Kesehatan Propinsi dan Dinas Kesehatan Kab/Kota dapat secara langsung melihat pelaporan kasus yang telah 
diproses server berupa wilayah penyebaran kasus dan wilayah yang terjadi KLB (Kejadian Luar Biasa) serta 
laporan rekapitulasi lainnya.  Hasil yang didapat adalah sistem yang dibangun dapat digunakan untuk 
pemantauan penyakit endemik dan mempercepat proses pelaporan dari puskesmas ke Dinas Kesehatan Propinsi. 

 
Kata kunci : Sistem Informasi Geografis Berbasis Web, Pemantauan Epidemiologi Endemik, Kejadian Luar  

Biasa. 

1. Pendahuluan 
 
Dinas Kesehatan Propinsi sebagai salah satu 

instansi daerah yang mempunyai tugas pokok 
menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah 
propinsi di bidang kesehatan, dituntut untuk 
melaksanakan kegiatan-kegiatan operasional, 
perencanaan, dan menetapkan kebijaksanaan dalam 
pembangunan kesehatan di wilayahnya, dibantu 
oleh Dinas Kesehatan Kab/Kota dimasing-masing 
kabupaten dan UPT di tingkat kecamatan yaitu 
Puskemas.  

Salah satu tugas pokok Dinas Kesehatan 
Propinsi adalah melakukan pemantauan secara 
bertahap (Surveilans Epidemiologi) perkembangan 
penyakit endemik di wilayah kerjanya secara 
konsisten. Hal ini untuk mengetahui perkembangan 
suatu penyakit dan melakukan penanggulangan 
secara tepat. 

Penyakit endemik merupakan penyakit yang 
disebabkan oleh bibit penyakit tertentu atau oleh 
produk toksin yang didapatkan melalui penularan 
bibit penyakit atau toksin yang diproduksi oleh 
bibit penyakit tersebut dari orang yang terinfeksi, 
dari binatang atau dari reservoir kepada orang yang 
rentan; baik secara langsung maupun tidak 
langsung melalui tumbuh-tumbuhan atau binatang, 
melalui vector atau melalui lingkungan[4]. Menurut 
Keputusan Menteri Kesehatan tentang pedoman 
penyelenggaraan sistem surveilans epidemiologi 
penyakit endemik dan penyakit tidak endemik 
terpadu [5], penyakit endemik terdiri atas:  

 
 
 

Tabel 1. Daftar penyakit endemik 
No Penyakit No Penyakit 
1 Kolera 16 Malaria klinis 
2 Diare 17 Malaria vivax 

3 Diare berdarah 18 
Malaria 
falsifarum 

4 Tifus perut klinis 19 Malaria mix 

5 
Tifus perut 
widal/kultur  

20 DBD 

6 TBC paru BTA 21 Demam Dengue 
7 TBC paru 22 Pneumonia 
8 Kusta PB 23 Sifilis 
9 Kusta MB 24 Gonorrhea 
10 Campak 25 Frambusia 
11 Difteri 26 Filariasis 
12 Pertusis 27 Influensa 
13 Tetanus 28 Ensefalitis 
14 Hepatitis klinis 29 Meningitis 
15 Hepatitis (+)   

 
Selama ini, proses pemantauan penyakit 

endemik di Propinsi Kalimantan Selatan dilakukan 
secara bertahap. Data pemantauan penyakit 
endemik dari Puskemas tidak langsung 
disampaikan ke Dinas Kesehatan Propinsi, tetapi 
harus melewati Dinas Kesehatan Kab/Kota. Di 
Dinas Kesehatan Kab/Kota, data pemantauan 
penyakit diproses, kemudian hasilnya dikirim ke 
Dinas Kesehatan Propinsi.  

Proses pengiriman dan pelaporan data 
pemantauan penyakit endemik masih bermasalah. 
Beberapa Puskemas sering terlambat 
menyampaikan data hingga 3-6 hari dari jadwal 
seharusnya pada hari Senin [1]. Keterlambatan 
dalam pelaporan penyakit endemik ke Dinas 

No Makalah : 019 
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Kesehatan Propinsi dan Dinas Kesehatan Kab/Kota 
menyebabkan terlambatnya pengambilan kebijakan 
penanggulangan KLB (Kejadian Luar Biasa) 
penyakit endemik. Kendala lain yang dihadapi 
adalah laporan dari Dinas Kesehatan Kab/Kota 
merupakan hasil rekapitulasi secara manual, 
sehingga sangat tergantung dari ketelitian operator. 
Laporan yang dihasilkan pun hanya berupa data 
tabular. Untuk itu diperlukan suatu sistem yang 
dapat menyediakan fasilitas pelaporan yang handal 
agar memudahkan pengamatan penyebaran 
penyakit secara aktual dan terkini. 

Penelitian tentang pemantauan epidemiologi 
penyakit endemik sudah pernah beberapa kali 
dilakukan. Pada tesis “Pengembangan Sistem 
Informasi Surveilans Epidemiologi Untuk 
Mendukung Pemantauan Penyakit Menular di 
Puskesmas (Studi di Puskesma Ajibarang II, 
Kabupaten Banyumas)” dikembangkan sistem 
pemantauan Kejadian Luar Biasa (KLB) untuk 
tingkat Puskesmas saja dan bersifat single user [2]. 
Pada tesis “Sistem Informasi Surveilans 
Epidemiologi Sebagai Pendukung Kewaspadaan 
Dini Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit Di Dinas 
Kesehatan Kota Semarang”, dibangun sebuah 
sistem pemantauan KLB penyakit yang bersifat 
standalone. Sistem tidak dapat digunakan dalam 
jaringan yang lebih luas dan hanya ditunjukkan 
untuk membantu Dinas Kesehatan Kab/Kota, dalam 
hal ini adalah Kota Semarang [3].  

Penelitian lain yang terkait dalam hal 
pemantauan penyakit endemik adalah tesis 
“Pengembangan Sistem Pelaporan Cepat PWS 
Kejadian Luar Biasa Berbasis SMS di Kabupaten 
Banjar Propinsi Kalimantan Selatan”. Pada 
penelitian ini dikembangkan sistem yang 
menggunakan Short Message Service (SMS) 
sebagai alat pelaporan pemantauan penyakit 
endemik sehingga memungkinkan instansi terkait 
memperoleh data pemantauan lebih cepat [1].  

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan membuat 
sistem yang dapat mempercepat proses 
penyampaian data ke pihak terkait dan melakukan 
otomatisasi analisa status KLB penyakit endemik 
yang hasilnya dapat dipantau secara tabular, grafik 
dan spasial. 

 
2. Metode Penelitian 

Pada penelitian ini dibangun sistem pemantauan 
epidemiologi penyakit endemik di Propinsi 
Kalimantan Selatan. Lingkup penggunanya tidak 
hanya dalam tingkat kecamatan atau kota saja, 
namun juga tingkat propinsi. Operator yang 

bertugas memasukan data hanya pada tingkat 
kecamatan, sedangkan staf Dinas Kesehatan 
Kabupaten dan Dinas Kesehatan Propinsi tinggal 
memantau. Pada sistem ini, laporan yang dihasilkan 
berupa tabular, grafik dan spasial. 

Aplikasi sistem informasi geografis pada 
penelitian ini dibangun menggunakan framework 
Alovmap sebagai antarmuka berbasis spasial dan 
menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan 
framework Codeigniter. Alovmap digunakan untuk 
menampilkan data vektor. Sedangkan Framework 
Codeigniter digunakan untuk mengelola data atribut 
yang dimiliki data spasial. Data spasial dalam 
sistem ini terdiri atas data spasial kabupaten dan 
kecamatan Propinsi Kalimantan Selatan.  

Penentuan daerah yang terkena status KLB 
penyakit endemik ditentukan dengan menyusun 
grafik Pola Maksimum-Minimum 5 tahunan atau 3 
tahunan. Berdasarkan pola tersebut, sistem akan 
menganalisa setiap wilayah baik itu kabupaten atau 
kecamatan. Hasil analisa digunakan untuk 
membangkitkan sebuah file xml. File xml ini 
digunakan oleh framework Alovmap untuk 
menampilkan data spasial. 
 
2.1. Analisis Sistem Lama 

Saat terjadi kasus penyakit, puskesmas/Rumah 
Sakit mencatat kunjungan kasus menggunakan 
formulir W2. Formulir W2 merupakan formulir 
yang berisi tentang rekapitulasi jumlah kasus per 
penyakit yang terjadi di wilayah kerja 
Puskesmas/Rumah Sakit selama satu minggu. 
Selanjutnya, Puskesmas/RS mengirimkan formulir 
W2 ke Dinas Kesehatan Kab/Kota. Di Dinas 
Kesehatan Kab/Kota, form W2 masing-masing 
puskesmas/RS dianalisis. Jika hasil analisis 
menunjukan KLB, maka Dinas Kesehatan 
Kab/Kota serta puskesmas/RS terkait akan 
melakukan tindakan.  

Jika, saat terjadi KLB, terdapat kunjungan kasus 
penyakit, maka puskesmas/RS harus mengirimkan 
form W1 ke Dinas Kesehatan Kab/Kota dalam 
waktu kurang dari 24 jam sejak kejadian kasus 
ditemukan. Formulir W1 merupakan laporan yang 
berisi tentang identitas penderita yang terjangkit, 
jenis penyakit, gejala-gejala klinis, tanggal 
terjangkit dan lokasi terjadinya kasus serta tindakan 
sementara yang diberikan kepada penderita. 
Kemudian, Dinas Kesehatan Kab/Kota akan 
meneruskan formulir W1 ke Dinas Kesehatan 
Propinsi untuk ditindaklanjuti. Alur sistem manual 
ini ditunjukan pada gambar 1. 
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Gambar 1  Activity diagram sistem lama 

 
2.2. Analisis Sistem yang Dibangun 

 
Jika terjadi kasus kejadian penyakit, petugas 

Puskesmas/Rumah Sakit menginputkan kasus 
kejadian penyakit menggunakan form yang terdapat 
dalam sistem. Data yang dimasukan operator 
langsung dikirim ke server melalui jaringan internet 
untuk kemudian diproses. Proses penentuan status 

KLB yang dilakukan server identik dengan proses 
penentuan KLB yang dilakukan secara manual oleh 
petugas Dinas Kesehatan Kab/Kota. Dinas 
Kesehatan Kab/Kota dan Dinas Kesehatan Propinsi 
dapat secara langsung melihat pelaporan kasus yang 
telah diproses berupa wilayah yang terjadi KLB dan 
tidak terjadi KLB, serta laporan lain secara terkini. 
Alur sistem baru ditunjukan pada gambar 2. 

 

 
Gambar 2  Activity diagram sistem yang dibangun 
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3. Hasil dan Pembahasan 
 
3.1. Implementasi Sistem 

 
Sistem yang dibangun terdiri dari 4 (empat) hak 

akses yang berbeda, yaitu administrator, petugas 
pencatat, petugas kab/kota dan petugas propinsi. 
Administrator bertugas sebagai pengelola data 
spasial, data kecamatan, data kabupaten, data 
puskesmas dan data petugas. Petugas pencatat 
bertugas memasukan data setiap kunjungan kasus 
penyakit di lingkungan kerjanya. Petugas kab/kota 
bertugas memantau perkembangan kasus kejadian 
penyakit yang terjadi di setiap kecamatan pada 
kab/kota yang menjadi wilayah kerjanya. 
Sedangkan, petugas propinsi bertugas memantau 
perkembangan kasus kejadian penyakit di semua 
kecamatan, tanpa terkecuali. Adapun contoh 
implementasi sistem ditunjukan pada gambar 3. 

Pada sistem ini, pelaporan kasus penyakit 
ditampilkan dalam 3 (tiga) jenis yang berbeda, yaitu 
tabular, grafik dan spasial. Pelaporan kasus dengan 
tabular, seperti pada gambar 4, dimaksudkan untuk 
menampilkan rekapitulasi jumlah penyakit. 
Pelaporan kasus dengan grafik, seperti pada gambar 
5, dimaksudkan agar trend perkembangan jumlah 
penyakit dapat diamati dari waktu ke waktu. 
Sedangkan untuk pelaporan berupa data spasial, 
seperti pada gambar 6, dimaksudkan untuk 
pengamatan penyebaran kasus penyakit pada suatu 
wilayah. 

 

 
Gambar 3. Implementasi sistem yang dibangun 

 

 
Gambar 4. Implementasi laporan berbasis tabular 

 

 
Gambar 5. Implementasi laporan berbasis grafik 

 

 
Gambar 6. Implementasi laporan berbasis spasial 

 
3.2 Uji coba 
 

Uji coba status KLB bertujuan untuk menguji 
proses penentuan KLB. Uji coba dilakukan dengan 
membandingkan perhitungan secara manual dengan 
perhitungan yang dilakukan oleh sistem.  
 
3.2.1 Ujicoba Penentuan Daerah Berstatus KLB  

 
Uji coba penentuan daerah berstatus KLB 

bertujuan untuk menguji proses penentuan daerah 
KLB oleh sistem. Untuk itu, diberikan data 
penyakit Disentri di kecamatan Banjarbaru Selatan, 
seperti pada Tabel 2. 

 
Tabel 2. Data tabel rekapitulasi kasus mingguan 

Tahun Minggu ke 
34 35 36 37 

2005 0 0 0 0 
2006 10 20 10 10 
2007 0 0 0 0 
2008 0 0 10 0 
2009 0 0 0 0 
2010 10 10 0 20 
2011 0 0 0 20 

 
Jika sekarang adalah tahun 2011 minggu ke 37 

dengan jumlah  2 kasus maka status KLB dapat 
ditentukan menggunakan perhitungan sebagai 
berikut: 
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(1) Data yang diambil adalah pada kolom minggu 
ke-37, karena status KLB kasus yang akan 
dicari  berada pada minggu ke-37 tahun 2011. 
X={10,0,0,0,20} 

(2) Setelah nilai X didapat, cari nilai max(X), 
min(X) dan median(X). 

X={10,0,0,0,20}=> X={0,0,0,10,20} 
Maka : max(X) = 20; min(X) = 0; median(X)= 
(0)/20 = 0 

Kelas stratifikasi KLB ditunjukkan pada tabel 3 
 

Tabel 3. Data kelas stratifikasi status KLB 
Kelas  stratifikasi Nilai Status 
Min(X) – Median(X) 0 s/d 0 kasus Normal 
Median(X) – Max(X) 0 s/d 20 kasus Potensial wabah 
> Max(X) > 20 kasus KLB 

 
(3) Berdasarkan tabel 3, diketahui jumlah kasus 

tahun 2011 minggu ke-37 berada pada status 
Potensial Wabah karena berada di Median(X) 
– Max(X) 

 
Sistem yang dibangun memberikan luaran 

seperti gambar 7. Pada gambar tersebut terlihat 
bahwa kecamatan Banjarbaru Selatan berwarna 
kuning, yang berarti di daerah tersebut potensial 
terjadi KLB penyakit disentri. 
 

 
Gambar 7. Hasil ujicoba status KLB di Kec. 

Banjarbaru Selatan 
 
3.2.2 Ujicoba Kecepatan Pengiriman Data dan 
Pelaporan.  
 

Pada sistem manual, pengiriman data terjadinya 
kasus dan pelaporannya dilakukan setelah data tiap 
kecamatan terkumpul per minggunya. Sehingga 
untuk mendapatkan data, DinkesTk. II harus 
menunggu minimal 1 minggu agar semua data 
terkumpul. Pada sistem yang telah dikembangkan, 
data dapat langsung diterima oleh Dinas Kesehatan 
Tingkat II dan Dinas Kesehatan Tingkat I setelah 
dilakukan pemasukan data oleh petugas di 

Puskesmas/Rumah Sakit. Hal ini dimungkinkan 
karena data yang telah dimasukkan langsung 
dikirim ke server untuk disimpan di sistem 
manajemen basisdata terpusat. Data yang disimpan 
kemudian diolah serta dianalisa oleh sistem untuk 
ditentukan status KLB-nya. 
 
4. Kesimpulan 
 
 Kesimpulan yang diperoleh pada penelitian ini 
adalah  : 
1. Sistem yang dibangun mampu melakukan 

otomatisasi analisa penentuan status KLB 
penyakit endemik pada suatu daerah dan 
menampilkan hasil analisa berbasis spasial. 

2. Sistem yang dibangun mampu mengatasi 
keterlambatan pengumpulan data dan 
pelaporan kasus penyakit yang terjadi pada 
sistem manual. Hal ini disebabkan adanya 
sistem manajemen basis data yang terpusat. 

3. Sistem informasi geografis yang dikembangkan 
dapat diterapkan di bidang kesehatan untuk 
pemantauan penyakit endemik. 
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Abstrak 

Pada lingkungan bisnis yang cepat berubah organisasi perlu membentuk aliansi dengan organisasi untuk dapat 
bertahan dan meningkatkan daya saing. Walaupun demikian lebih dari 60% aliansi gagal untuk mencapai tujuan 
mereka karena kurangnya perhatian aliansi dalam mendefinisikan bagaimana setiap organisasi anggota aliansi 
berinteraksi. Fokus dari penelitian yang telah dilakukan adalah mengembangkan Framework Sistem Interaksi 
Aliansi (SIA) yang dapat memandu aliansi membentuk sistem interaksi yang mendukung ketercapaian tujuan 
aliansi tersebut. Framework SIA dikembangkan dengan mengkaji peluang kontribusi interaksi di dalam aliansi 
terhadap performansi aliansi yang distrukturkan berdasarkan Work System Framework. Pada kesimpulannya, 
Framework SIA yang dikembangkan terbukti dapat mencerminkan hal-hal apa saja yang perlu menjadi perhatian 
aliansi untuk membangun sistem interaksi yang mendukung kesuksesan aliansi. 

 
Kata kunci : framework, sistem, interaksi, aliansi 

 
 
1. Pendahuluan 

 
Kerja sama atau aliansi antar organisasi saat ini 

merupakan hal yang wajar dan terkadang merupakan 
hal yang perlu dilakukan oleh setiap organisasi 
untuk dapat bertahan di lingkungan yang cepat 
berubah. Aliansi membolehkan organisasi untuk 
dapat meningkatkan daya saing melalui peningkatan 
kapasitas dalam berinovasi yang dicapai dengan 
kolaborasi antar organisasi [2]. Hal-hal yang 
menjadi faktor pendorong bagi organisasi untuk 
membentuk aliasi antara lain adalah: 
1. Dapat memberikan akses terhadap sumber daya 

dan aset komplemen yang dibutuhkan oleh 
organisasi dalam menjalankan bisnis ataupun 
merealisasikan proyek inovasi. 

2. Adanya knowledge transfer antar organisasi 
untuk melengkapi pengetahuan yang 
dibutuhkan dan meningkatkan kompetensi. 

3. Dapat membentuk proses dan sumber daya 
yang sulit untuk ditiru oleh pesaing. 

4. Membolehkan organisasi untuk membagi biaya 
R&D dengan rekan aliansi lain sehingga dapat 
mengurangi resiko yang terkait dengan R&D 
secara signifikan. 
 
Walaupun aliansi antar organisasi memiliki 

potensi yang tinggi untuk berkontribusi 
meningkatkan daya saing organisasi, lebih dari 60% 
aliansi gagal dalam mencapai tujuan yang 

diinginkan [3][5]. Penyebab kegagalan aliansi yang 
umum ditemukan antara lain adalah munculnya 
persaingan lokal antar organisasi dalam aliansi, 
perbedaan interpretasi manfaat aliansi antar 
organisasi, serta kurangnya kemampuan adaptasi 
dan fleksibilitas dari organisasi dalam aliansi [5]. 
Tiga penyebab umum kegagalan aliansi tersebut 
disebabkan oleh organisasi yang terlibat dalam 
aliansi kurang mendefinisikan bagaimana interaksi 
antara organisasi dalam menjalankan aliansi [3]. 

Untuk membantu organisasi-organisasi untuk 
mengembangkan sistem interaksi yang mendukung 
terciptanya aliansi yang produktif, dikembangkan 
framework sistem interaksi aliansi (SIA) yang dapat 
digunakan oleh organisasi sebagai panduan untuk 
mendefinisikan kebutuhan dan menerapkan sistem 
interaksi berdasarkan tujuan aliansi. Sistematika 
penulisan dalam paper ini adalah sebagai berikut (1) 
Pendahuluan; (2) Penjelasan penelitian terkait yang 
mendukung penelitian yang telah dilaksanakan; (3) 
Penelitian yang telah dilaksanakan; (4) Pembahasan 
dan hasil penelitian; dan (5) Kesimpulan dari hasil 
penelitian yang telah dilaksanakan. 

 
2. Metodologi Penelitian 

 
Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan 

framework SIA yang berperan sebagai panduan oleh 
organisasi-organisasi untuk membangun aliansi yang 
produktif melalui sistem interaksi. Penelitian ini 

No Makalah : 020 
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dilakukan dengan mengikuti pendekatan Work 
System Framework oleh Alter [1]. Tahapan 
penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai 
berikut: (1) melakukan studi literatur untuk 
mengidentifikasi bagaimana kontribusi interaksi 
terhadap kesuksesan aliansi; (2) mendefinisikan 
sistem interaksi aliansi berdasarkan Work System 
Framework dari Alter; (3) merancang framework 
SIA mencakup elemen-elemen yang perlu 
didefinisikan serta proses dalam pembentukan 
sistem interaksi di dalam aliansi; dan (4) 
mengevaluasi framework SIA melalui survei dan 
penerapan framework terhadap aliansi yang dipilih 
sebagai studi kasus. 

Beberapa penelitian terkait yang berkontribusi 
sebagai acuan utama dari penelitian ini adalah: 
1. Penelitian-penelitian yang membahas topik 

aliansi antar organisasi [2][3][4][5][7] 
merupakan sumber utama bagi penelitian ini 
untuk mendapatkan gambaran mengenai konsep 
aliansi mulai dari struktur, faktor sukses, dan 
bagaimana siklus hidup aliansi. 

2. Konsep Work System Framework [1] 
memberikan dasar bagaimana mendefinisikan 
suatu sistem. 

3. Konsep Social Mechanism in Communication 
and Collaboration [6] memberikan gambaran 
mengenai elemen apa saja yang perlu 
diperhatikan dalam membentuk interaksi yang 
mendukung kolaborasi. 

 
3. Pembahasan Hasil Penelitian 

 
Pembahasan hasil penelitian dalam paper ini 

meliputi (1) definisi sistem interaksi aliansi ; (2) 
identifikasi elemen dalam framework SIA dan 
bagaimana keterhubungan dari setiap elemen 
tersebut; (3) bagaimana siklus hidup framework SIA 
dalam membangun sistem interaksi di dalam aliansi; 
(4) perencanaan dan pelaksanaan studi kasus; dan 
(5) bagaimana evaluasi framework SIA berdasarkan 
hasil studi kasus. 

 
3.1 Pendefinisian Sistem Interaksi Aliansi 

Mengingat kembali bahwa permasalahan lebih 
dari 60% aliansi gagal mencapai tujuan yang 
diharapkan karena kurangnya mendefinisikan 
bagaimana mereka berinteraksi. Penelitian 
sebelumnya [3] menunjukan bahwa aliansi yang 
memberikan perhatian untuk mendefinisikan 
bagaimana mereka saling berinteraksi memiliki 
peluang untuk sukses lebih tinggi. Dengan demikian 
proses bisnis dari sistem interaksi aliansi adalah 
memfasilitasi interaksi antar organisasi anggota 
aliansi dalam menjalankan proses-proses aliansi 
sehingga sehingga proses-proses tersebut berjalan 
secara efisiensi dan efektif. 

Yang dimaksud dengan memfasilitasi interaksi 
adalah bahwa sistem interaksi aliansi haruslah dapat 
memberikan kejelasan mengenai:  

1. Siapa saja yang terlibat dalam konteks proses 
aliansi tertentu. 

2. Bagaimana peran dan tanggung jawab setiap 
pihak yang terkait. 

3. Apa saja tahapan yang perlu dilakukan setiap 
pihak yang terkait dan dengan siapa harus 
berinteraksi dalam tahapan tersebut.  

4. Tools apa saja yang sebaiknya digunakan setiap 
pihak dalam menjalankan konteks proses aliansi 
tertentu. 
 
Berdasarkan poin-poin tersebut maka sistem 

interaksi aliansi dapat didefinisikan sebagai paduan 
antara kebijakan, proses, dan penerapan teknologi 
yang mendukung berjalannya interaksi antar pihak-
pihak yang terkait untuk mencapai suatu tujuan 
dalam suatu konteks dan strategi dari aliansi. 

Dari definisi sistem interaksi aliansi tersebut 
maka yang menjadi kandidat participant dari sistem 
interaksi aliansi adalah semua pihak yang terlibat 
dalam proses-proses yang terjadi di dalam aliansi 
dalam suatu konteks tertentu yang dapat mencakup 
setiap tingkatan manajerial baik di aliansi maupun di 
organisasi masing-masing. Sedangkan yang menjadi 
kandidat customer adalah partisipan dari sistem 
interaksi itu sendiri dimana setiap partisipan 
berpotensi untuk saling memberi layanan melalui 
interaksi. Kandidat customer yang lain adalah sistem 
atau proses lain yang mendapatkan manfaat dari 
berjalannya sistem interaksi aliansi. 

 
3.2 Elemen Framework SIA 

Secara garis besar framework SIA berfokus 
pada bagaimana mendefinisikan lingkup sistem 
interaksi aliansi, mendefinisikan elemen sistem 
interaksi yang sesuai dengan lingkup yang telah 
ditetapkan, serta bagaimana siklus hidup dari suatu 
sistem interaksi aliansi. Berdasarkan fokus tersebut 
model dari framework SIA dapat divisualisasikan 
seperti pada Gambar 1. 

 
Gambar 1 Model Framework SIA 
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Tiga elemen pada lingkaran bagian dalam 
merupakan elemen yang mendefinisikan suatu 
sistem interaksi aliansi, yaitu: 
1. Kebijakan. 

Mendefinisikan apa yang menjadi tujuan sistem 
interaksi aliansi, peran apa saja yang terlibat 
serta bagaimana tanggung jawab dari peran-
peran tersebut, dan dalam kondisi apa saja 
sistem interaksi aliansi harus berjalan. 

2. Proses. 
Mendefiniskan bagaimana setiap elemen yang 
terlibat dalam sistem interaksi aliansi, yaitu 
peran, informasi, dan teknologi, untuk mencapai 
tujuan yang ditetapkan. 

3. Teknologi. 
Mendefinisikan infrastruktur (hardware, 
software, dan jaringan) dan tools yang 
dimanfaatkan dalam sistem interaksi aliansi 
dalam mendukung elemen proses dalam 
mencapai tujuan yang ditetapkan dalam 
kebijakan aliansi. 
 
Elemen kebijakan, proses, dan teknologi dari 

framework SIA memiliki fokus yang berbeda namun 
saling melengkapi dan mempengaruhi satu sama 
lain. Keterhubungan antar elemen tersebut dapat 
terlihat pada Gambar 2. 

 

 
Gambar 2 Relasi Antar Elemen Framework SIA 

 
 

Ketiga elemen tersebut harus didefinisikan 
dalam lingkup sistem interaksi yang telah ditetapkan 
pada lingkaran kedua. Lingkup sistem interaksi 
aliansi berperan sebagai panduan dalam merancang, 
referensi untuk menjaga relevansi, dan sebagai 
batasan yang harus dipenuhi. Lingkup tersebut 
didefinisikan berdasarkan: 
1. Konteks aliansi. 

Merupakan konteks proses atau permasalahan di 
dalam aliansi yang menjadi fokus dari sistem 
interaksi aliansi. Contoh dari yang dimaksud 
dengan konteks aliansi adalah, namun tidak 
terbatas pada, pembuatan keputusan strategis, 

mekanisme koordinasi, proses produksi, 
pengembangan dan penelitian (R&D). 

2. Strategi. 
Bagaimana strategi aliansi dalam konteks 
aliansi tertentu yang menjadi fokus penerapan 
sistem interaksi aliansi. Sistem interaksi aliansi 
yang dirancang dan diimplementasikan 
seharusnya mendukung pelaksanaan dan 
kesuksesan dari strategi aliansi yang telah 
ditetapkan. 

3. Sumber daya. 
Sumber daya apa saja, baik dari sisi manusia, 
teknologi, modal, pengetahuan, dan lainnya, 
yang terlibat dalam strategi aliansi dalam 
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konteks tertentu. Sumber daya yang dimaksud 
adalah sumber daya yang dikontribusikan oleh 
setiap organisasi anggota aliansi yang 
didedikasikan untuk kepentingan aliansi. 
 
Lingkaran terluar dari framework SIA 

merupakan siklus hidup dari sistem interaksi aliansi 
dan suatu set lingkup serta elemen sistem interaksi 
menjadi fokus siklus tersebut. Fase-fase dari siklus 
hidup sistem interaksi aliansi adalah: 
1. Initiation. 

Berfokus pada menetapkan lingkup sistem 
interaksi aliansi. Dalam fase ini perlu 
membentuk suatu komite manajerial aliansi 
yang terdiri dari pihak-pihak yang memiliki 
pemahaman mengenai kekuatan, kompetensi 
bisnis, dan infrastruktur teknologi informasi dari 
masing-masing organisasi anggota aliansi. 

2. Development. Berfokus pada menghasilkan 
desain sistem interaksi aliansi melalui 
pendefinisikan elemen kebijakan, proses, dan 
teknologi dari Framework SIA. Pada fase ini 
komite yang telah dibentuk pada fase Initiation 
merupakan kontributor utama. 

3. Implementation. Berfokus pada merencanakan 
dan melaksanakan ujicoba operasional Sistem 
Interaksi Aliansi. Fase ini melibatkan tim 
representatif dari peran operasional sistem 
interaksi aliansi yang berperan memberikan 
masukan apakah sistem interaksi aliansi yang 
dirancang layak operasional atau tidak 
berdasarkan performansi interaksinya. 

4. Operation and Maintenance. Berfokus pada 
menjalankan, mengawasi, dan mengevaluasi 
performansi sistem interaksi aliansi. Fase ini 
sebagian besar dijalankan oleh peran-peran 
operasional yang telah didefinisikan, sedangkan 
komite manajerial aliansi berperan dalam 
mengawasi dan mengevaluasi performansi 
sistem interaksi aliansi yang berjalan. 
 

3.3 Studi Kasus 
Studi kasus dilakukan dengan tujuan untuk 

mengevaluasi apakah framework SIA dapat 
memberikan kontribusi terhadap performansi aliansi. 
Studi kasus dilakukan terhadap dua aliansi yang 
berbeda baik dari sisi kondisi lingkungan bisnis 
maupun struktur aliansi. Hal ini memberikan 
informasi yang variatif untuk dipetakan terhadap 
framework SIA. 

Studi kasus dilakukan dengan metode survei 
terhadap pihak yang memiliki peran sebagai 
pembuat keputusan di aliansi yang menjadi studi 
kasus. Fokus dari survei yang dilakukan adalah 
untuk mendapatkan informasi mengenai hal-hal 
berikut: 
1. Struktur aliansi, mencakup apa yang menjadi 

landasan terciptanya aliansi serta bagaimana 
struktur organisasi di dalam aliansi. 

2. Perhatian aliansi dalam mendefinisikan interaksi 
sebagai hal yang penting dalam mencapai 
aliansi yang produktif. 

3. Bagaimana lingkup interaksi di dalam aktifitas 
aliansi. Yang dimaksud dengan lingkup 
mencakup konteks aktifitas yang dilakukan, 
seperti apa strategi dalam pelaksanaan aktifitas, 
serta sumber daya apa saja yang dibutuhkan 
oleh aktifitas tersebut. 

4. Komponen atau faktor apa saja yang telah 
menjadi perhatian dalam mendefinisikan 
bagaimana antar organisasi di dalam aliansi 
berinteraksi pada lingkup tertentu. Pada konteks 
penelitian ini, komponen yang menjadi fokus 
adalah seperti apa kebijakan, tahapan proses 
atau aktifitas, serta bagaimana penerapan 
teknologi dalam mendukung interaksi. 

5. Bagaimana performansi interaksi antar 
organisasi di dalam aliansi yang sudah berjalan 
dari sudut pandang pihak di dalam aliansi. 
 
Survei menunjukan bahwa aliansi yang 

menjadi studi kasus secara tidak langsung telah 
membangun sistem interaksi aliansi, hal ini terlihat 
dari bagaimana aliansi telah mendefinisikan setiap 
elemen dari framework SIA. Berdasarkan klaim dari 
narasumber, aliansi memiliki performansi interaksi 
yang baik berdasarkan parameter yang telah 
didefinisikan oleh aliansi tersebut. Dengan kedua 
penemuan tersebut dapat disimpulkan bahwa: 
1. Elemen-elemen dari Framework SIA relevan 

dan representatif terhadap hal-hal apa saja yang 
perlu menjadi perhatian dalam membangun 
sistem interaksi aliansi. 

2. Telah terbukti bahwa aliansi yang 
mendefinisikan setiap elemen pada framework 
SIA memiliki performansi interaksi antar 
organisasi yang baik dalam mendukung tujuan 
aliansi. 
 

4. Kesimpulan 
Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil 

proses penelitian yang telah dilakukan adalah 
mendefinisikan sistem interaksi di dalam aliansi 
merupakan faktor sukses yang perlu menjadi 
perhatian bagi aliansi. Berdasarkan hasil studi kasus, 
aliansi yang  memiliki perhatian dalam 
mendefinisikan bagaimana setiap organisasi di 
dalamnya berinteraksi memiliki performansi yang 
baik. Framework SIA yang dikembangkan terbukti 
representatif terhadap hal-hal yang perlu menjadi 
perhatian dalam membangun sistem interaksi di 
dalam aliansi. 

Penelitian mengenai sistem interaksi aliansi 
dapat diperluas dengan mempertimbangkan 
relevansi mulai dari pengembangan strategi bisnis, 
sistem interaksi, hingga kaitannya dengan KPI (key 
performance indicator) aliansi.  
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Abstrak 

Salah satu rangkaian penting dalam pengembangan perangkat lunak adalah fase uji coba. Agar perangkat lunak 
yang dikembangkan berkualitas dan handal, maka selain uji fungsional dan integrasi, diperlukan juga uji 
performa dan kapasitas. Pada penelitian ini dikembangkan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk menguji 
performa dan kapasitas perangkat lunak berbasis web (situs web). Protokol yang disupport adalah HTTP dan 
HTTPS dengan operasi GET. Untuk memenuhi kriteria kapasitas koneksi digunakan pendekatan multi agen 
terdistribusi dengan teknologi multithreading. Agar koordinasi antar agen dapat sinergi, maka dilakukan proses 
otomasi kontrol dan monitoring. Output yang dihasilkan berupa: halaman web uji, performa (waktu) dan 
kapasitas (koneksi). Perangkat lunak ini diimplementasikan menggunakan bahasa Java dengan teknologi Java 2 
Standard Edition (J2SE) sehingga dapat berjalan lintas platform. Dari hasil pengujian, banyaknya waktu respon 
dari suatu web site meningkat seiring dengan banyaknya koneksi konkuren yang ditangani. Model ini dapat 
dikembangkan lebih lanjut dalam membangkitkan kasus uji yang lebih mewakili kondisi sebenarnya dengan cara 
menduplikasi log akses user pada web target dengan metode back propagation.  
 
Kata kunci: perangkat lunak uji, kapasitas, performansi, multi agen, multithreading 
 
 
1. Pendahuluan 
 

Salah satu hal penting dalam sebuah produk 
perangkat lunak adalah kualitas. Kualitas 
didefinisikan sebagai kemampuan suatu produk 
untuk memenuhi/ memuaskan kebutuhan 
penggunanya. Kebutuhan perangkat lunak dapat 
dibagi menjadi 2, yaitu: kebutuhan fungsional dan 
kebutuhan non fungsional [5]. Kebutuhan fungsional 
berkaitan dengan proses bisnis atau fungsi yang 
diotomasi oleh perangkat lunak. Fungsi ini terkait 
dengan aktifitas dan tata cara/ perhitungan (alur 
logika) yang ada di dalamnya beserta data-data yang 
diolah oleh perangkat lunak tersebut. Kebutuhan non 
fungsional mencakup kebutuhan akan reliabilitas, 
kapasitas, performansi dan sejenisnya.  

Untuk memastikan kualitas perangkat lunak 
dilakukan pengujian. Karena komponen kualitas 
adalah fungsional dan non fungsional, maka 
pengujiannyapun demikian. Pada pengujian 
fungsional, dapat dilakukan uji terima yaitu dengan 
mengecek semua fungsi yang disyaratkan apakah 
sudah dapat berjalan/ diakomodasi pada perangkat 
lunak. Jadi fungsi perangkat lunak dibandingkan 
dengan fungsi-fungsi yang diotomasi. Dengan 
demikian dapat dilakukan secara simulasi pada 
lingkungan pengembangan. 

Khusus untuk uji  non fungsional, ada beberapa 
yang tidak dapat dilakukan dengan mudah, 
misalnya: uji performansi pada saat peak season. Ini 

memerlukan lingkungan ekstrim sesuai dengan 
definisi kapasitas, berupa sample user dan kondisi 
transaksi maksimal. Demikian juga dengan uji 
reliabilitas, memerlukan sejumlah kapasitas dan 
rentang waktu yang cukup panjang untuk menjamin 
bahwa dalam jangka waktu yang disyaratkan 
perangkat lunak tidak akan bermasalah. Untuk 
memenuhi kebutuhan tersebut diperlukan alat dan 
lingkungan uji yang sesuai.  

Oleh karena itu, pada penelitian ini 
dikembangkan sebuah perangkat lunak uji yang 
dapat digunakan untuk melakukan uji kapasitas dan 
performansi. Perangkat lunak uji, harus dapat 
mensimulasikan kondisi trafik transaksi (kapasitas) 
tertentu dan mengemulasi user agent yang terlibat 
dalam konteks operasional. 

Agar lebih fokus, dalam penelitian ini dibatasi 
pada hal-hal berikut: (1) aplikasi yang diuji dibata-
si pada aplikasi berbasis web, dengan protokol 
Hyper Text Transfer Protocol (HTTP) dan HTTPS 
(secure); (2) metode yang digunakan dalam operasi 
HTTP adalah GET; (3) bahasa pemrograman yang 
digunakan adalah Java dengan teknologi Java 2 
Standar Edition (J2SE), sehingga dapat berjalan 
pada lingkungan multi platform; (4) trafik uji 
bersifat homogen. 
 
 
 
 

No Makalah : 021
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2. Kajian Pustaka 
 

Pada penelitian ini kajian pustaka yang 
digunakan adalah: disain protokol aplikasi 
telematika, multithreading dan implementasinya 
pada Java, serta implementasi HTTP user agent 
pada lingkungan Java.  
 
2.1 Disain Protokol Aplikasi Telematika 
 

Aplikasi telematika adalah sekumpulan 
perangkat lunak aplikasi (selanjutnya disebut entitas) 
yang bekerjasama pada lingkungan jaringan 
komunikasi data untuk menjalankan suatu fungsi 
atau layanan tertentu [3]. Dalam konteks ini, setiap 
entitas dapat berkomunikasi dengan entitas lain 
memanfaatkan jalur komunikasi yang ada.  

Agar komunikasi dapat berjalan dengan baik, 
diperlukan adanya aturan berkomunikasi. Aturan ini 
disebut protokol. Dalam disain protokol, pada 
dasarnya ditentukan 3 hal yaitu: (1) format data yang 
dikomunikasikan; (2) siklus komunikasi dan flow of 
control; (3) definisi perintah, data dan aksi [3]. 

Pada beberapa protokol aplikasi, seperti HTTP, 
SMTP, POP format data yang digunakan adalah text. 
Setiap perintah didefinisikan sebagai sebuah token, 
dan disertai dengan data yang akan diproses. Siklus 
komunikasi diinisiasi oleh client dan direspon oleh 
server sebagai jawaban. Respon dari server 
termasuk untuk penanganan kesalahan, seperti: 
kesalahan sintaks, token tidak dikenali, atau 
kesalahan urutan (flow of control).  

Dalam sistem client-server, server dapat 
melayani lebih dari 1 client. Oleh karena itu, 
implementasinya menggunakan multi proses atau 
multithreading [4]. Konsep multithreading dan 
implementasinya pada Java dapat dilihat pada 
bagian 2.2.  Pada bagian 2.3 dapat dilihat bagaimana 
implementasi client sebagai user agent pada sistem 
aplikasi berbasis protokol HTTP. 

 
2.2 Konsep Multithreading dan Implementasi-

nya pada Pemrograman Java 
 

Multithreading merupakan suatu konsep multi 
proses di mana ada resource sharing terhadap kode 
proses, dengan demikian kode proses tidak perlu 
diduplikasi. Untuk n thread, diperlukan 1 instance 
kode proses, n program counter dan n instance data 
yang menjadi ruang kerja bagi proses tersebut. 
Dengan mekanisme multithreading, memungkinkan 
pemrosesan berjalan paralel, baik yang sebenarnya, 
maupun pseudo-parallelism [4]. Dengan demikian 
kapasistas sistem aplikasi meningkat dengan 
kebutuhan resource yang lebih sedikit dari pada 
multi proses murni. Misalkan kode proses sebesar P 
dan data sebesar D serta overhead proses sebesar O, 
maka untuk menghasilkan kapasitas n proses 
diperlukan resource R seperti pada Rumus (1). 

R = P + n*(D+O)  (1) 
 
Bandingkan jika menggunakan proses normal 

dengan kebutuhan resource seperti pada rumus (2). 
Dengan demikian untuk kapasitas besar, misalnya 
10.000 proses, maka multithreading akan jauh lebih 
efisien dari sisi resource.  

 
R = n * (P + D + O) (2) 
 
Ilustrasi dari perbandingan multi proses dan 

multithreading dapat dilihat pada gambar 1(a) dan 
1(b). Untuk aplikasi jaringan (telematika) banyaknya 
thread yang dapat dijalankan pada suatu komputer 
tergantung pada resources, seperti: prosesor, 
memory dan kartu jaringan.  

 
Gambar 1(a) Penggunaan Resource Multi Proses 

 
Gambar 1(b) Penggunaan Resource Multithreading 

 
Java mendukung dengan baik konsep dan 

implementasi dari multithreading [1].  Pada Java 
thread diturunkan dari class Thread atau Runnable.  

Kode yang dieksekusi oleh thread terdapat 
pada method run(), artinya semua thread akan 
menjalankan method ini sekali, jika sudah keluar 
dari method run() maka thread akan terminate. 
Dengan demikian jika ingin mengimplementasikan 
thread sebagai service, maka diperlukan proses 
pengulangan di method ini. Disain aplikasi server 
multithreading lebih detail dibahas pada [2]. 

 
2.3 Implementasi User Agent HTTP pada 

Lingkungan Java 
 

Perangkat lunak berbasis web menggunakan 
protokol Hyper Text Transfer Protocol (HTTP) dan 
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Secure Hyper Text Transfer Protocol (HTTPS). 
Komponen utama dari sistem aplikasi berbasis web 
dapat dilihat pada Gambar 2 [3]. 

 
Server SideClient Side

Doc:
HTML, css,
jpg, gif, tif,
dll.

App: php, cgi, 
asp, dll

Data
base

HTTP
HTTPS

 
 

Gambar 2 Arsitektur Sistem Aplikasi Web 
 
Arsitektur komunikasi dasar yang digunakan 

adalah client-server. Di sisi client (client side) 
pengguna dapat mengakses layanan web 
menggunakan web browser. Di sisi server (server 
side) harus tersedia web server dan aplikasi lain 
yang dapat diakses melalui web server.   

Web browser dalam protokol HTTP sering 
disebut sebagai User Agent (UA). Java dapat 
mengimplementasikan UA menggunakan library 
java.net [1]. Class yang digunakan adalah URL dan 
URLConnection. Untuk HTTPS juga tersedia class 
untuk menangani validasi sertifikat melalui class 
TrushManager dan SSLContex. Untuk validasi 
format URL tersedia exception class 
MalformedURLException.  

 
3. Analisis Kebutuhan dan Disain Solusi 
 

Berikut penjelasan tentang analisis kebutuhan 
dan disain solusi perangkat lunak uji performansi 
dan kapasitas sistem berbasis web dengan 
pendekatan multi agen terotomasi. 
 
3.1 Analisis Kebutuhan 
 

Berdasarkan uraian pada bagian 1 dapat 
didefinisikan bahwa yang dibutuhkan untuk 
melakukan uji coba performansi dan kapasitas 
berbasis web adalah sebuah perangkat lunak yang 
dapat memenuhi kriteria berikut: (1) menerima data 
uji berupa Uniform Resource Locator (URL) dan 
waktu uji, (2) menerima masukan banyaknya 
emulasi User Agent (UA), (3) menerima banyaknya 
request simultan dari setiap UA, (4) mengirimkan 
request sesuai permintaan ke web target, (5) 
menerima response dari web target atas request 
yang disampaikan, baik response berhasil maupun 
tidak berhasil, (6) mengukur selisih waktu dari 
request sampai mendapat response, (7) 
menghasilkan data statistik rata-rata waktu akses dan 

kapasitas (banyaknya UA yang dilayani). Gambaran 
solusi lebih lanjut dibahas pada bagian 3. 
 
3.2 Gambaran Solusi 
 

Gambaran solusi secara logis dapat dilihat pada 
gambar 3.  

 
Gambar 3 Gambaran Solusi 

 
Pada gambar 3, Web Target (WT) merupakan 

web server yang menjadi host dari situs web yang 
akan diuji. Agen Uji (AU) merupakan emulator dari 
1 atau lebih User Agent (UA), dengan demikian 
akan ada banyak AU untuk menghasilkan trafik 
request ke situs web yang diuji sesuai dengan 
persyaratan kapasitas (koneksi konkuren). Semua 
AU mendapat perintah uji berupa URL dan 
banyaknya transaksi untuk menghasilkan trafik 
secara simultan oleh Server Uji (SU). SU akan 
memberikan instruksi secara bersama-sama, 
sehingga semua AU juga melakukan proses request 
ke WT secara bersama-sama.  Penguji (tester) dapat 
memasukkan perintah ke SU. Perintah yang 
dimasukkan berupa URL situs web yang akan diuji, 
banyaknya UA per AU, dan transaksi simultannya. 
Dengan demikian SU bertugas mengotomasi proses 
uji sejumlah skenario, sedangkan AU berperan 
mengotomasi simulasi UA.  

Bagaimana mengetahui indikator-indikator 
hasil uji? Sesuai dengan analisis kebutuhan, bahwa 
indikator yang harus dihasilkan adalah: (1) halaman 
web hasil uji, yang menyatakan apakah request 
berhasil atau tidak, (2) indikator performa dalam 
satuan mili second (ms), dan (3) indikator kapasitas 
dalam satuan koneksi konkuren.  

Halaman web hasil uji, dapat dihasilkan oleh 
AU. Pada AU dapat dilihat file dengan format 
HTML yang berisi response dari situs web yang 
diuji. Jika responnya adalah error, maka halaman 
error tersebut juga harus terbangkitkan.  

Indikator performa, berupa selisih waktu antara 
request dan response dicatat oleh AU untuk setiap 
siklus. Informasi ini dikumpulkan, kemudian 
dikirimkan ke SU setelah semua kewajiban AU 
dijalankan. Dengan demikian diakhir uji, pada SU 
sudah terkumpul data statistik hasil uji dari semua 
AU. Data ini selanjutnya diolah menjadi statistik 
hasil uji performa.  
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Indikator kapasitas, dapat dipantau melalui 2 
sisi. Dari sisi AU dapat dilihat dari banyaknya AU 
yang mendapat response sukses pada suatu waktu 
(pada waktu yang sama). Sisi lain adalah dari WT 
sendiri. Pada WT dapat dipasang monitor terhadap 
koneksi konkuren yang sedang terjadi yang berasal 
dari lokasi AU.  Pada sisi WT juga dimungkinkan 
mendapatkan informasi tersebut dari log akses. 
 
3.3 Disain Solusi 
 

Gambaran solusi pada bagian 3.2 
diimplementasikan dengan menggunakan teknologi 
multithreading. Aplikasi yang dikembangkan ada 2, 
yaitu: Server Uji (SU) dan Agen Uji (AU). Disain 
lebih lanjut dapat dilihat pada Gambar 4. 

Pada Gambar 4, penguji mengirimkan perintah 
kepada SU. Perintah ini disimpan pada basis data. 
SU adalah aplikasi server yang listening pada port 
tententu, misalnya port 5000. AU menghubungi SU 
menggunakan Control Thread (CT). Untuk setiap 
CT di AU ditangani oleh 1 CT di SU, dengan 
demikian koneksi dapat bersifat dedicated. AU 
secara periodik mengirimkan pesan permintaan 
perintah kepada SU. SU memberikan perintah 
melalui CT berupa URL yang diuji, banyaknya UA 
yang harus dibangkitkan dan banyaknya request 
simultan. Setelah AU menerima perintah maka akan 
dieksekusi dengan membangkitkan Test Thread (TT) 
sebanyak UA yang diminta. Dengan demikian 1 UA 
diemulasi dengan 1 TT. Misalnya untuk 
menghasilkan trafik request yang mengemulasi 
1.000 UA dengan menggunakan 10 AU sebanyak 
10x, SU akan memberikan perintah URL + 100 + 
10.  

 

Agen Uji

Agen UjiAgen Uji
Test 

Thread
Main

Control 
Thread

H

Agen Uji

Agen UjiAgen Uji
Test 

Thread
Main

Control 
Thread

H

Web Target

Penguji

Server Uji

Main
Agen Uji
Control 
Thread

Control 
Thread

Data

 
Gambar 4. Disain Solusi Aplikasi 

 
3.4 Disain Basis Data 
 

Konfigurasi, kasus dan hasil uji aplikasi 
disimpan pada suatu basis data dengan rancangan 
seperti pada gambar 5. 

Pada gambar 5, data AU disimpan pada tabel 
agen. Sedangkan informasi tentang kasus uji 
disimpan pada tabel uji_master dan uji_detail. 
Perintah eksekusi kasus uji terhadap setiap UA 
disimpan pada tabel uji_order yang detailnya ada di 
tabel uji_order_detail. Hasil uji juga disimpan pada 
tabel-tabel ini. Untuk mengamati (trace) proses uji, 
maka semua informasi komunikasi disimpan pada 
tabel log. 

iduser = iduser

iduji = iduji
idagen = idagen

iduji = iduji

iduji = iduji

iduji = iduji
no = no

idagen = idagen

agen

idagen VARCHAR(32)
sandi VARCHAR(255)
lokasi VARCHAR(50)
status CHAR(8)

log

id INTEGER
date VARCHAR(50)
detail VARCHAR(200)

uji_detail

iduji VARCHAR(32)
no INTEGER
perintah VARCHAR(255)

uji_master

iduji VARCHAR(32)
iduser VARCHAR(32)
status CHAR(8)

uji_order

iduji VARCHAR(32)
idagen VARCHAR(32)
nthread INTEGER
nkali INTEGER
status CHAR(8)
waktumulai VARCHAR(20)
waktuselesai VARCHAR(20)
hasil VARCHAR(255)

uji_order_detail

iduji VARCHAR(32)
no INTEGER
idagen VARCHAR(32)
waktumulai VARCHAR(20)
waktuselesai VARCHAR(20)
hasil VARCHAR(255)

user

iduser VARCHAR(32)
nama VARCHAR(50)
sandi VARCHAR(255)

 
Gambar 5. Disain Basis Data Server Uji 

 
 
 
 
3.5 Disain Protokol Komunikasi SU – AU 
 

Rancangan protokol dapat dilihat pada gambar 
6. Ada 3 fase komunikasi, yaitu: (1) otentifikasi, (2) 
eksekusi dan (3) pelaporan.  

 

Agen Uji Server Uji

login <idagen> <sandi>

Ceklogin ok

login invalid

 
 

Gambar 6(a). Fase Otentifikasi 
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Fase otentifikasi, pada gambar 6(a), 
tahapannya sebagai berikut: (1) AU menghubungi 
SU melalui jaringan TCP/IP sesuai dengan 
parameter eksekusi. Setelah terhubung, wajib 
melakukan otentifikasi dengan mengirimkan 
perintah “login <idagen> <sandi>”. Setelah itu SU 
memvalidasi berdasarkan data di tabel agen.  (2) 
Jika valid, maka SU akan mengisi field “lokasi” 
dengan alamat IP dari agen dan menset “status” = 
“aktif”, kemudian memberikan pesan “login ok”. 
Jika tidak valid, maka akan dikirim pesan “login 
invalid”. Jika AU menerima “login ok” maka 
fasenya berpindah menjadi eksekusi. 

 
Agen Uji Server Uji

cmd get

Cek OrderAda order: cmd <iduji> <nouji>

Tidak ada order: cmd ok

Eksekusi
Inf progress

Inf ok

 
Gambar 6(b) Fase Eksekusi 

 
Fase eksekusi, dapat dilihat pada gambar 6(b). 

Tahapannya sebagai berikut: (1) AU mengirim 
pesan “cmd get” ke SU.  (2) SU mengecek ke tabel 
“uji_order”, apakah ada order yang waktu >= waktu 
sekarang dan status=”order”. Jika ada order, maka 
akan dibalas dengan pesan “cmd iduji nouji”. Jika 
tidak ada order  maka dikirim pesan “cmd ok”. (3) 
Dalam hal AU menerima order, pada saat AU 
mengeksekusi perintah tersebut, secara periodik 
akan mengirimkan pesan “inf progress” kepada SU 
sebagai tanda bahwa eksekusi sedang berlangsung. 
(4) SU akan menjawab pesan AU dengan “inf ok”. 
Jika proses eksekusi suatu order sudah selesai, maka 
AU masuk ke fase pelaporan.  

Agen Uji Server Uji

rep <hasil>

Simpan Hasil
Cek Order

Ada order: 
cmd <iduji> <nouji>+1

Tidak ada order: rep ok

 
Gambar 6(c) Fase Pelaporan 

 
Fase pelaporan, dapat dilihat pada gambar 

6(c). Langkah-langkahnya sebagai berikut: (1) AU 

mengirim pesan “rep <hasil>” di mana hasil=<iduji> 
<waktu dalam mili second>. (2) SU akan 
menyimpan hasilnya di tabel uji_order_detail, 
mengubah status order menjadi “finish”,  kemudian 
mengecek tabel uji_detail apakah ada perintah 
dengan no = <no uji> + 1; (3) jika ya, maka akan 
dikirim pesan “cmd <no> <perintah ke no>”; (4) jika 
tidak, maka akan mengirip pesan “rep ok”, 
kemudian SU menyimpan hasil akhir ke tabel 
uji_order pada field waktuselesai dan hasil dengan 
akumulasi dari isi tabel uji_order_detail dengan 
iduji dan idagen yang sama; (5) jika AU menerima 
pesan “rep ok” maka AU ke fase eksekusi lagi.   
 
4. Implementasi dan Pengujian 
 

Disain basis data diimplementasikan pada 
MySQL,  sedangkan aplikasi diimplementasikan 
menjadi 2 program yaitu: WebTest sebagai hasil 
implementasi dari AU dan WebTestServer sebagai 
hasil implementasi dari SU. Baik AU dan SU 
diimplementasikan dengan bahasa pemrogramn Java 
(J2SE). Pada gambar 7 dapat dilihat hasil running 
kedua program tersebut.  

 

 
 

Gambar 7(a) Program WebTestServer 
 

 
 

Gambar 7(b) Program WebTest 
 

Pengujian telah dilakukan dengan berbagai 
konfigurasi, yaitu: (1) uji fungsional dilakukan 
menggunakan 1 komputer yang terinstall dengan 1-
10 agen uji. (2) uji kapasitas/ beban dilakukan 
menggunakan 12 komputer yang tersebar pada 
jaringan kampus, dengan masing-masing ada 1-4 
agen uji; (3) agar transaksi dapat diamati dengan 
baik, maka banyaknya transaksi simultan per UA 
diset 100 kali; (4) menggunakan sistem operasi 
Windows dan Linux dengan menggunakan 
virtualisasi VirtualBox.  

Untuk AU digunakan PC dengan spesifikasi 
processor core 2 duo  dengan memory 1-2 GByte. 
Sedangkan SU menggunakan memory 4Gbyte. WT 
menggunakan server dengan spesifikasi Xeon single 
core 3,2 GHz dengan memory 4Gbyte. Web server 
yang digunakan adalah Apache 2.0 dengan aplikasi 
berbasis PHP dan basis data Oracle.  
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Pada gambar 8 dapat dilihat salah satu hasil uji 
dari sebuah server dengan besar memori 4 Gbyte. 
Agar koneksi konkuren dapat dicapai, maka 
transaksi dilakukan secara simultan sebanyak 100 
kali untuk setiap thread secara bersama-sama. 
Grafik tersebut dibangkitkan dari isi tabel order_uji 
untuk kasus uji menggunakan 12 komputer dengan 
banyaknya emulasi UA sebanyak 10 – 30 thread per 
komputer.  

 

 
 

Gambar 8 Hasil Uji Server 
 
Dari gambar 8 dapat dilihat bahwa response 

time akan meningkat seiring dengan meningkatnya 
jumlah UA yang mengakses secara bersamaan. 
Detail data hasil uji dari gambar 8 dapat dilihat pada 
Tabel 1.  

 
Tabel 1 Hasil Uji Server dengan 160 Thread 

 
iduji idagen nthread nkali status hasil

sesi1_url1_160 filsafat01 10 100 selesai 2.496

sesi1_url1_160 filsafat02 10 100 selesai 1.997

sesi1_url1_160 dtiga01 10 100 selesai 2.252

sesi1_url1_160 ftis04 13 100 selesai 2.010

sesi1_url1_160 sipil03 13 100 selesai 1.405

sesi1_url1_160 ftis02 15 100 selesai 2.275

sesi1_url1_160 ftis03 14 100 selesai 1.506

sesi1_url1_160 industri02 15 100 selesai 2.515

sesi1_url1_160 ftis01 15 100 selesai 2.239

sesi1_url1_160 sipil01 15 100 selesai 2.261

sesi1_url1_160 industri01 15 100 selesai 4.462

sesi1_url1_160 sipil02 15 100 selesai 3.714

160 2.428  
 

Dari sisi sistem operasi, baik di Window 
maupun di Linux aplikasi dapat berjalan dengan 
baik, sejauh persyaratan lingkungan J2SE dapat 
terpenuhi. Penggunaan lingkungan virtualisasi pada 
VirtualBox juga tidak menemui kendala. 

Dengan demikian implementasi dan pengujian  
sudah dilakukan dan berhasil dengan baik.  

 
5. Kesimpulan dan Potensi Pengembangan 
 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat 
disimpulkan bahwa: (1) perangkat lunak uji yang 
dikembangkan sudah dapat berfungsi dengan baik, 
mencakup fitur: pendaftaran perintah uji oleh 
penguji,  eksekusi multi agent dan pelaporan hasil 
uji. (2) Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh 
informasi bahwa response time akan meningkat 
seiring dengan banyaknya koneksi konkuren yang 
ditangani oleh suatu server.  

Untuk pengembangan ke depan, ada beberapa 
hal yang perlu dilakukan, antara lain: (1) 
mendukung operasi POST dan cookies. Dengan 
demikian dapat mengemulasi prilaku akses UA yang 
lengkap. (2) Pemasukan skenario mendekati 
interaksi user sebenarnya. Hal ini mungkin dapat 
dilakukan dengan membangkitkan skenario uji 
dengan metode back propagation seperti pada 
gambar 8. 

 

Web  Target

Server Uji

Agen  Uji

Agen  Uji

Agen  Uji

Agen  Uji

Agen  Uji

Penguji
Parameter uji

B
a
ck Pro
p
aga
tio
n

Skenario  
dikonstruksi dari 
log akses user di 

server

 
Gambar 8 Pembangkitan Skenario dengan 

Metode Back Propagation 
 
Pada gambar 8, skenario uji dihasilkan dari log 

Web Target. Dengan memberikan parameter untuk 
duplikasi dan beberapa variasi terkait dengan 
transaksi user, dan sejenisnya, dapat dihasilkan 
skenario uji yang mendekati kenyataan dengan 
kapasitas yang dapat diatur sesuai kebutuhan.  
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Abstrak 

Meledaknya informasi di media internet mengakibatkan ketidakpastian semakin meningkat. Hal ini disebabkan 
karena tidak seluruh informasi yang ada berkualitas dan atau selaras satu dengan lainnya. Salah satu cara untuk 
mengurangi ketidakpastian dalam sistem adalah dengan melakukan review secara kolaboratif. Collaborative 
Review (CR) oleh komunitas dipandang memiliki prospek meningkatkan kemampuan komunitas dalam 
menangkap makna dari informasi yang tersedia, sehingga dapat dibentuk pengetahuan komunitas untuk 
membantu sistem dalam menetapkan keputusan. Dalam penelitian ini, dilakukan analisis faktor-faktor yang 
berpengaruh terhadap pengetahuan yang dihasilkan dari proses review untuk dapat memahami dinamika CR, dan 
menghasilkan Model Dinamis CR (MDCR). MDCR dapat digunakan bagi organisasi untuk menetapkan strategi 
pelaksanaan CR yang optimal. Pembuatan model dilakukan dengan menggunakan pendekatan System Dynamics 
untuk dapat menangkap mental model dari CR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MDCR dapat 
merepresentasikan pertumbuhan pengetahuan dalam komunitas secara berkelanjutan. 

 
Kata kunci : collaborative review, pembentukan pengetahuan, system dynamics, komunitas 

 
 
1. Pendahuluan 

 
Sistem memiliki kecenderungan untuk selalu 

berubah. Perubahan yang terjadi dalam sistem 
adalah hal yang tidak dapat dihindari, yang dapat 
disebabkan oleh lingkungan internal ataupun 
eksternal sistem. Agar sistem dapat terus berjalan 
dengan baik, perubahan sistem perlu diarahkan 
menuju perbaikan dan atau peningkatan sistem. 
Diperlukan peninjauan (review) untuk dapat 
memahami kondisi sistem saat ini yang digunakan 
sebagai dasar pertimbangan sistem dalam melakukan 
tindakan perbaikan/peningkatan sistem. 

Untuk membentuk pengetahuan dalam proses 
review, diperlukan informasi relevan untuk 
mendukung pengambilan keputusan. Perkembangan 
teknologi informasi saat ini membuat informasi 
dapat disebarluaskan dengan mudah. Hal ini 
menyebabkan terjadinya ledakan informasi yang 
meningkatkan ketidakpastian.  

Kemampuan komunitas dalam berkolaborasi 
dipandang memiliki prospek dalam mengurangi 
ketidakpastian [6, 12]. Komunitas dapat menentukan 
informasi mana yang baik dan informasi mana yang 
kurang baik secara kolektif. Dengan demikian, 
Collaborative review (CR) oleh komunitas dapat  
meningkatkan kemampuan komunitas dalam 
menangkap makna dari informasi yang tersedia, dan 

memahami posisi pengetahuan saat ini guna 
membantu komunitas dalam menetapkan keputusan.  

Dalam paper ini, dikaji bagaimana dinamika 
dalam CR dapat dimodelkan untuk membantu sistem 
dalam menetapkan strategi CR, guna pencapaian 
pengetahuan yang diharapkan. Pemodelan dilakukan 
dengan menggunakan pendekatan System Dynamics 
[3] untuk dapat menangkap mental model dari CR. 
Sistematika penulisan dalam paper ini adalah 
sebagai berikut (1) Pendahuluan; (2) Metodologi 
penelitian; (3) Analisis karakteristik CR; (4) 
Perancangan model CR; (5) Evaluasi model, (6) 
Kesimpulan penelitian; dan (7) Acknowledgement. 

 
2. Metodologi Penelitian 

 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

pendekatan Information System Research 
Framework dari Hevner, meliputi paradigma 
behavioral science dan paradigma design science 
[4]. Paradigma behavioural science fokus pada 
pengembangan dan pembenaran teori yang 
menjelaskan fenomena terkait dengan kebutuhan 
bisnis, sedangkan paradigma design science fokus 
pada pembangunan dan evaluasi artifak yang 
dirancang untuk memenuhi kebutuhan bisnis. 
Berdasarkan kerangka kerja Hevner, penelitian yang 
dilakukan harus mengikuti basis pengetahuan (rigor) 

No Makalah : 022
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dan relevan terhadap kebutuhan bisnis dari 
lingkungan (relevance). 

Metodologi penelitian tesis ini diperlihatkan 
pada Gambar 2. Basis pengetahuan yang mendukung 
penelitian ini meliputi konsep review, community 
building, knowledge building, teori kolaborasi, teori 

strategi, dan metodologi penelitian Information 
System (IS).  Pemahaman kebutuhan CR dilakukan 
melalui eksplorasi existing CR seperti review pada 
konten ilmiah, Wikipedia, IMDb, dan Medical Peer 
Review, serta penelitian-penelitian mengenai CR. 

 
 

 
 

Gambar 2 Metodologi Penelitian dengan Mengadaptasi Kerangka Kerja IS Research Hevner 

Penelitian dilakukan dengan tahapan sebagai 
berikut: (1) sintesis konsep review untuk 
mendefinisikan istilah review yang relevan dengan 
penelitian, (2) mengeksplorasi existing CR untuk 
memahami karakteristik CR, (3) merancang Model 
Dinamis CR (MDCR), dan (4) mengevaluasi model 
tersebut. MDCR memberikan kontribusi ke 
knowledge base dengan menyediakan panduan untuk 
menetapkan strategi CR dan memprediksi 
keberhasilan CR. MDCR juga berkontribusi ke 
lingkungan dengan mengurangi ketidakpastian, 
menumbuhkan pengetahuan komunitas, dan 
menumbuhkan komunitas itu sendiri. 

 
3. Analisis Karakteristik CR 

 
Berdasarkan studi literatur, diketahui bahwa 

review kolaboratif dapat dilakukan secara peer atau 
open [9, 13]. Perbandingan antara dua metode 
review ini menunjukkan bahwa open review 
berpeluang untuk dapat memperoleh hasil yang lebih 
baik daripada peer review [9, 13]. Namun demikian, 
aplikasi metode open review dalam review konten 
ilmiah tidak memperoleh hasil yang lebih baik dari 
peer review [8, 13]. Oleh sebab itu, dilakukan 
analisis terhadap karakteristik CR untuk mengetahui 
aspek penting yang berpengaruh pada keberhasilan 
proses review secara kolaboratif dalam rangka  
pembentukan pengetahuan komunitas. Analisis 
dilakukan dengan melakukan eksplorasi ke sejumlah 
existing CR, yaitu Review Konten Ilmiah [7, 9, 13], 

Wikipedia [14], Medical Peer Review (MPR) [1], 
dan IMDb [5]. Analisis difokuskan pada 
pembentukan pengetahuan komunitas. 

 
3.1 Ukuran Penilaian dalam CR 

 
Berdasarkan eksplorasi, diketahui bahwa setiap 

review memiliki ukuran penilaian yang berbeda 
dalam rangka mencapai tujuan review. Ukuran 
penilaian dalam review dapat dikategorikan menjadi 
tiga, yaitu ukuran didasarkan pada (1) kesesuaian 
informasi terhadap acuan tertentu, (2) pemahaman 
kualitas substantif objek review, dan (3) 
persepsi/tingkat kepuasan reviewer. Setiap ukuran 
dihubungkan dengan tingkat ketidakpastian 
berdasarkan teori ketidakpastian dari Spender [11]. 
Penjelasan setiap kategori ukuran dijelaskan sebagai 
berikut:  

 
1) Ukuran penilaian didasarkan atas kesesuaian 

informasi terhadap acuan tertentu. 
Kualitas objek review dinilai berdasarkan 
ukuran standar tertentu. Pada umumnya, 
ukuran ini ditujukan untuk  mengurangi 
ketidakpastian incomplete dan irrelevance. 
Dengan mengacu pada standar tertentu, 
reviewer diminta untuk memverifikasi 
kelengkapan standar objek review (mengurangi 
ketidakpastian incomplete) dan memvalidasi 
kebenaran objek review (mengurangi 
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ketidakpastian irrelevance), yang didasarkan 
atas informasi yang nampak dari objek review. 
 

2) Ukuran penilaian didasarkan atas pemahaman 
mengenai kualitas substantif objek review. 
Ukuran ini ditujukan untuk mengurangi 
ketidakpastian irrelevance, indeterminate, dan 
incommensurable. Untuk dapat memahami 
kualitas substantif objek review, reviewer 
harus dapat menangkap makna berdasarkan 
informasi - baik yang nampak atau tidak 
nampak - dengan memahami keterhubungan 
objek review dengan lingkungannya. Untuk 
dapat menilai kualitas substantif, reviewer 

perlu memiliki pengalaman dan pengetahuan 
yang terkait dengan objek review. 

3) Ukuran penilaian didasarkan atas 
persepsi/tingkat kepuasan reviewer terhadap 
kualitas objek review. 
Ukuran ini ditujukan untuk mengurangi 
ketidakpastian incommensurable, dimana 
reviewer diminta untuk menilai objek review 
berdasarkan persepsi, dimana setiap persepsi 
sulit atau tidak dapat diperbandingkan. 
 
Posisi ketidakpastian dalam kategori ukuran 

diperlihatkan pada Gambar 3(a). 
 

 

 
Gambar 3(a) Posisi ketidakpastian terhadap ukuran dalam collaborative review 

 
Kategori ukuran dalam review dapat dijadikan 

sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam 
menetapkan kebutuhan kolaborasi pada CR. 
Nunamaker menyatakan bahwa terdapat tiga cara 
berkolaborasi, yaitu collective, coordinated, dan 
concerted [10]. 

Pada review dengan kategori ukuran yang 
didasarkan atas persepsi atau kesesuaian terhadap 
standar, kolaborasi collective dapat menjadi 
alternatif pilihan. Dengan ukuran penilaian 
berdasarkan kesesuaian terhadap acuan, reviewer 
dapat melakukan peninjauan masing-masing karena 
ukuran sudah terdefinisi dengan jelas. Demikian 
halnya dengan ukuran berdasarkan persepsi, 
reviewer melakukan peninjauan berdasarkan 
persepsi masing-masing sehingga tidak diperlukan 
kolaborasi yang lebih tinggi. 

Namun demikian, pemilihan cara kolaborasi 
pada kategori ukuran berdasarkan pemahaman 
substantif objek review lebih kompleks. Diperlukan 
pemahaman terhadap lingkungan CR untuk dapat 
menetapkan kolaborasi yang tepat, seperti peran 
yang dibutuhkan dalam melakukan review dan 
ketidakpastian objek review. Apabila diperlukan 
sejumlah peran berbeda, maka coordinated atau 
concerted dapat dipilih untuk mengkolaborasikan 
peran-peran tersebut. Jika tidak, maka dapat dipilih 
kolaborasi collective. Ketidakpastian indeterminate 
dan incommensurable selalu melibatkan sejumlah 
peran reviewer karena ketidakpastian tersebut 
muncul karena adanya pengaruh aktor lain terhadap 

objek review. Rangkuman korelasi pilihan 
kolaborasi dengan ukuran dan ketidakpastian 
diperlihatkan pada Tabel 3(a). 

 
Tabel 3(a) Korelasi antara ukuran penilaian, 
ketidakpastian, dan kolaborasi 

Ukuran 
Penilaian 

Ketidakpastian 
Pilihan 

Kolaborasi 

Kesesuaian 
terhadap 
Acuan 

incomplete, 
irrelevance 

collective 

Pemahaman 
Substantif 

irrelevance, 
indeterminate,   
incommensurable 

collective, 
coordinated, 
concerted 

Persepsi/ 
Tingkat 
Kepuasan 

incommensurable collective 

 
3.2 Peran Komunitas dan Work System pada CR 

 
Berdasarkan hasil eksplorasi, diketahui bahwa 

review pada umumnya dilakukan dalam dua 
tingkatan, yaitu tingkatan komunitas, dan tingkatan 
work system, sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 
3(b). Work system bekerja berdasarkan aturan yang 
ada, sedangkan community bekerja berdasarkan 
nilai/kualitas substantif dari objek review yang 
didasarkan atas expertise dan experience masing-
masing community. 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2012, STMIK - STIKOM Bali 23-25 Pebruari 2012 

101 
 

  
Tabel 3(b) Pemetaan Peran Work System dan Community pada Eksplorasi Existing CR 

Tingkatan 
Review 

Konten Ilmiah Wikipedia MPR IMDb 

 
Work System 

 
fokus pada 

kesesuaian konten 
ilmiah dengan 
tema, format 

penulisan, dsb 

fokus pada 
kesesuaian 

konten dengan 
referensi 

 

 
fokus pada verifikasi dan 

validasi kebenaran data dan 
informasi terkait physician atau 

kemampuan phycisian 

 
fokus pada verifikasi dan 

validasi kebenaran 
informasi terkait film 
yang dimuat di IMDb 

 

 
Community 

 
fokus pada 

keutuhan konten 
ilmiah, meliputi 

sistematika 
penulisan, kekinian 
pengetahuan, dsb 

 
fokus pada 

keutuhan konten 
pada Wikipedia 

 

 
fokus pada ketepatan aksi 
physician pada kasus yang 

ditangani 

 

 
fokus pada kualitas film 
berdasarkan persepsi 

masing-masing 
 

 

 
Gambar 3(b) Lapisan Peran Work System dan Community 

 
Peran work system dan community saling 
melengkapi satu sama lain. Posisi peran work system 
dan community terhadap kategori ukuran 
diperlihatkan pada Gambar 3(b). Gambar 3(b) 
menunjukkan bahwa community fokus pada kualitas 
substantif yang berperan untuk mengurangi 
ketidakpastian irrelevance, indeterminate, dan 
incommensurable, sedangkan work system fokus 
pada kesesuaian terhadap aturan yang berperan 
untuk mengurangi ketidakpastian incomplete dan 
irrelevance. Untuk itu, pembentukan komunitas 
perlu diperhatikan untuk dapat memperoleh 
pengetahuan terkait kualitas substantif dari objek 
review. 
 
3.3 Elemen Collaborative Review 

 
Dalam proses collaborative review, reviewer 

meninjau object review dengan memanfaatkan 
pengetahuan yang sudah ada (current knowledge) 
guna mendukung pengetahuan yang sudah dimiliki 
oleh reviewer. Proses review didukung oleh 
teknologi, yang memberikan kemudahan bagi 
reviewer untuk berkolaborasi dengan reviewer 
lainnya, serta memberikan kemudahan dalam hal 

menyediakan akses terhadap sumber daya 
pengetahuan yang tersedia. Tanpa adanya kontribusi 
reviewer, ketersediaan sumber daya, dan dukungan 
teknologi yang tepat, maka proses collaborative 
review tidak dapat mencapai hasil optimal. Dengan 
demikian, diidentifikasi tiga elemen dalam sistem 
collaborative review dalam menjalankan proses 
review, yaitu: (1) People, (2)  Knowledge, dan (3) 
Technology. 

 
1) People 

Proses pengetahuan yang mendalam didukung 
oleh People yang menjalankan proses collaborative 
review. People memiliki skill, motivasi, dan 
kapasitas yang berpengaruh terhadap tingkat 
kontribusi People terhadap collaborative review. 

 
2) Knowledge 

Dalam melakukan review, pembentukan 
pengetahuan dilakukan berdasarkan pengetahuan 
yang ada saat ini. Oleh sebab itu, pengetahuan 
dianggap sebagai sumber daya utama dalam 
pelaksanaan proses review. Sumber pengetahuan 
dapat berupa pengetahuan milik reviewer, 
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pengetahuan milik internal komunitas, ataupun 
pengetahuan yang muncul di lingkungan eksternal. 

 
 
 

3) Technology 
Teknologi dapat mendukung berjalannya 

proses pengetahuan dalam collaborative review 
dengan menyediakan media untuk berkolaborasi. 
Media kolaborasi dapat memfasilitasi proses berbagi 
pengetahuan antar partisipan review. Media 
kolaborasi dapat mendukung kolaborasi secara 
remote ataupun tatap muka secara langsung, baik 
sinkron ataupun asinkron. Hal ini dapat mendukung 
perolehan pengetahuan antar reviewer melalui 
kolaborasi intensif dan perolehan pengetahuan baik 
dari internal maupun eksternal dari komunitas. 

Relasi antar elemen CR diperlihatkan pada 
Gambar 3(c). Dukungan teknologi dan ketersediaan 
pengetahuan akan mempengaruhi kemudahan dalam 
memperoleh pengetahuan. Dukungan teknologi dan 
people dapat meningkatkan interaktivitas antar 
partisipan review. Dukungan people dan 
ketersediaan pengetahuan akan meningkatkan 

kualitas diskusi yang berperan dalam pembentukan 
pengetahuan komunitas. 

 
Gambar 3(c) Elemen CR dan relasinya 

 
4. Perancangan MDCR  

 
Berdasarkan karakteristik CR yang diperoleh 

dari hasil analisis, ditetapkan model dinamis CR 
yang merepresentasikan variabel-variabel yang 
saling berpengaruh pada CR. Model dinamis 
collaborative review menunjukkan keterhubungan 
antar variabel pada model dan bagaimana variabel 
tersebut saling mempengaruhi. Keterhubungan antar 
variabel digambarkan dengan pemodelan Causal 
loop diagram (CLD). MDCR diperlihatkan pada 
Gambar 4. Dengan MDCR, dapat dilihat hal-hal 
yang berpengaruh terhadap dinamika sistem dalam 
CR. 

 

 
Gambar 4 MDCR Dalam Rangka Pembentukan Pengetahuan 

5. Evaluasi MDCR 
 
Berdasarkan model dinamis CR, dilakukan simulasi 
model dengan mengambil International Conference 
of Electrical Engineering and Informatics (ICEEI) 
dan Nature Journal sebagai kasus yang 
disimulasikan. Dua kasus ini dipilih untuk dapat 
merepresentasikan kasus review secara peer dan 
open. Simulasi dilakukan dengan menurunkan 
model dinamis CR dari bentuk CLD ke Stock Flow 
Diagram (SFD) untuk dapat mengkuantifikasi aliran 
masuk dan keluar stock yang terjadi selama proses 
review berlangsung [2]. Hasil simulasi ditunjukkan 
pada Gambar 5. Hasil simulasi menunjukkan bahwa 
proses peer review yang terjadi pada ICEEI yang 
diselenggarakan dalam waktu 2 minggu dapat 
membentuk pengetahuan lebih signifikan 

dibandingkan dengan proses open review pada 
Nature Journal yang diselenggarakan selama 16 
minggu. 
 

 
Gambar 5 Grafik Simulasi Model CR (1) pada ICEEI dan 
Nature Journal (2) 
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Berdasarkan hasil tersebut dapat diduga bahwa 
kegagalan percobaan open review pada (Nature, 
2006) disebabkan karena adanya masa transisi dari 
peer ke open pada komunitas yang belum siap. 
Antusiasme pembaca tinggi (sekitar 5000 page view 
per minggu), namun partisipasinya sangat rendah 
(hanya sekitar 90 feedback yang diperoleh). Hal ini 
dapat disebabkan karena komunitas reviewer belum 
sepenuhnya terbentuk sehingga partisipan yang 
terlibat hanya sedikit, dan tingkat kontribusi 
partisipan masih kecil. Dengan demikian, dapat 
disimpulkan bahwa, penerapan open review pada 
komunitas yang belum siap, perlu diawali dengan 
kontribusi peran dari work system sebagai komunitas 
awal untuk dapat mengembangkan komunitas yang 
lebih besar. 
 
6. Kesimpulan 

 
Collaborative review dipandang sebuah sistem 

yang dinamis, dimana prosesnya dapat dipengaruhi 
oleh kemudahan perolehan pengetahuan, kualitas 
berdiskusi, dan interaktivitas partisipan review, 
ketidakpastian review, dan kolaborasi yang dipilih. 
Pelaksanaan collaborative review perlu dilakukan 
secara berkelanjutan untuk mendukung 
pembentukan pengetahuan yang lebih utuh dari 
waktu ke waktu. Pelaksanaan review perlu 
memperhatikan tidak hanya pada pembentukan 
pengetahuan, tapi juga pada pembentukan 
komunitas. 
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Abstrak 

Peranan sistem informasi yang terintegrasi sudah menjadi  hal penting dan mendesak untuk diterapkan, guna 
mendukung dan menentukan strategis bisnis untuk dapat memiliki keunggulan perusahaan dalam mengantisipasi 
persaingan bisnis. Bagaimana peranan sistem informasi dalam mengelola transaksi bisnis  agar tercapainya 
peningkatan cara kerja yang efektif dan efisien ?. Kehadiran sistem informasi terlebih sistem informasi yang 
berbasis ERP (Enterprise Resource Planning) dapat berperan aktif dalam mengantisipasi persaingan bisnis dan 
menentukan strategis bisnis, agar tim manajemen dapat  lebih fokus  dalam menciptakan suatu terobosan dan 
inovasi bagi pengembangan perusahaan, yang akhirnya dapat memberikan keuntungan secara maksimal. Untuk 
itu, sinkronisasi untuk pengembangan sistem ERP  dengan strategis bisnis sangatlah penting dibutuhkan untuk 
mendukung pengembangan bisnis perusahaan untuk jangka pendek dan jangka panjang. Penelitian ini bertujuan 
untuk membahas  bagaimana peranan penerapan sistem ERP dalam menentukan strategis bisnis, dengan 
dilengkapi studi kasus : aplikasi ERP modul Order Processing pada PT. Pan Brothers, Tbk, dalam mengelola 
aktivitas sales order untuk dapat meningkatkan CRM (Customer Relationship Management), peningkatan 
penjualan,  dan memberikan keunggulan bersaing.   
 
Kata kunci:   ERP, Strategis Bisnis 
 
 
 
 
1. Pendahuluan  

 
           Kehadiran sistem informasi yang terintegrasi 
merupakan hal penting dan mendesak, demi  
terciptanya cara kerja yang lebih efektif dan efisien, 
dengan berpengaruh  terhadap usaha untuk 
berdayaguna dalam  orang dan penyempurnaan  
proses bisnis. Dengan demikian, fungsi tingkatan 
manajerial dapat lebih cekatan dengan mengelola 
informasi yang tersedia dalam menganalisa dan 
menentukan strategis bisnis demi pengembangan 
bisnis perusahaan mendatang. Ironisnya, penerapan 
sistem informasi yang terintegrasi seperti  ERP 
Enterprise Resource Planning), memiliki resiko  
mengalami kegagalan. 
           Tujuan penelitian ini memberikan gambaran 
dan membahas bagaimana peranan sistem ERP 
dalam menentukan strategis bisnis perusahaan  dan 
memberikan strategis dalam kesuksesan penerapan 
ERP, dengan dilengkapi studi kasus : Aplikasi ERP 
modul Order Processing pada PT. Pan Brothers, 
Tbk.  

 Metodologi penelitian ini berdasarkan 
pengamatan dan pengalaman penulis sebagai praktisi 
Informasi Teknologi  dalam membangun dan 
melakukan implementasi ERP pada beberapa 
perusahaan industri, dengan dilengkapi studi kasus 
aplikasi ERP modul Order Processing pada PT. Pan 
Brothers, Tbk. 
 
2. Sistem Informasi dan ERP 
 

Sistem informasi  merupakan suatu 
komponen yang terdiri dari manusia, teknologi 
informasi, dan prosedur kerja yang memproses, 
menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan 
informasi untuk mencapai suatu tujuan. 

 

No Makalah : 023 
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Gambar 1.  Sistem Informasi 
 Salah satu faktor kesuksesan dalam 
persaingan bisnis adalah dukungan   penggunaan 
Teknologi Informasi  dalam mengelola transaksi 
bisnis.  Untuk itu, Teknologi Informasi perlu 
dikelola dengan baik, seperti : bagaimana dapat 
memenuhi tingkat kepuasan pelanggan dan 
pemasok. Penggunaan Teknologi Informasi  baru 
(New Technology) secara optimal dalam mengelola 
transaksi bisnis sehari-hari sampai dapat 
menghasilkan suatu informasi yang dapat diekstrak 
untuk dapat digunakan sebagai alat pengambilan 
keputusan strategis. Penggunaan teknologi baru 
tersebut, memerlukan prinsip, penjiwaan dan 
pemahaman yang cerdas untuk  dapat menanggapi 
bagaimana kecepatan perubahan dan perkembangan 
teknologi informasi tersebut dapat dijadikan sebagai 
sarana yang mendukung cara kerja menjadi lebih 
efektif dan efisien.  Untuk mendukung hal tersebut 
adalah mutlak diperlukan orang-orang yang 
berpikiran teknologi modern, yang otomatis orang-
orang ini adalah orang cerdas yang menyukai suatu 
tantangan untuk melakukan perubahan proses bisnis. 
 Dengan sistem informasi yang terintegrasi, 
dapat dilakukan komputasi numerik yang bervolume 
besar dengan kecepatan tinggi, menyediakan 
komunikasi dengan relatif cepat, menyimpan 
informasi dalam jumlah besar dan mudah diakses, 
meningkatkan efektifitas dan efisiensi pekerjaan,  
menyajikan informasi dengan informatif, akurat, 
uptodate dan sesuai kebutuhan manajemen dan 
pengguna, mengotomatisasikan proses bisnis yang 
semi otomatis dan tugas yang dikerjakan secara 
manual.  Kehadiran ERP bukanlah menjadi suatu 
persepsi yang keliru dan yang menakutkan bagi 
orang-orang akan terjadinya kehilangan suatu 
pekerjaan yang digantikan oleh komputer, tetapi 
sebaliknya kehadiran ERP dapat meningkatkan cara 
kerja yang lebih efektif dan efisiensi,  memberikan 
ide-ide dan inovatif untuk pengambilan keputusan 
strategis bisnis demi pengembangan perusahaan.. 
ERP identik dengan perubahan proses bisnis.  Tanpa 
terjadinya perubahan  proses bisnis, tidaklah 
mungkin terjadi kesuksesan dalam melakukan 
implementasi ERP.  
  
 
 
 
 

3  Sales Order 
 
 Kegiatan pengelolaan transaksi sales order 
(order processing) merupakan aktivitas utama dalam 
proses bisnis suatu Perusahaan. Walaupun demikian, 
sering dijumpai permasalahan dalam mengelola 
transaksi sales order tersebut. Permasalahan secara 
umum dalam pengelolaan transaksi sales order, yaitu 
sebagai berikut : 
 Kesalahan petugas dalam mempersiapkan surat 

penawaran order 
 Permintaan penawaran pelanggan yang 

dilakukan via fax sehingga dapat tidak  terbaca 
dengan baik 

 Ketidaktepatan atau keterlambatan  jadwal 
pengiriman dari yang ditentukan 

 Kesalahan harga dan perubahan informasi 
pelanggan (Incorrect pricing and customer 
information) 

 Tidak secara otomatis melakukan validasi plafon 
kredit (Automate Credit Check), kalkulasi harga 
dan potongan harga dalam transaksi sales order. 

 Pembatalan transaksi sales order secara sepihak, 
padahal proses transaksi pesanan pembelian 
bahan telah dilakukan.   

 Sales/marketing hanya mencari omzet penjualan, 
tanpa mempertimbangkan hal berikut : 
o Plafon kredit melebihi limit yang disetujui  
o Saldo tagihan  yang sudah jatuh tempo 

(overdue), dimana pelanggan belum 
melakukan pembayaran  

o Salesman tidak bertanggungjawab atas 
tagihan yang sudah jatuh tempo, sehingga 
terjadi overstock akibat ditundanya 
pengiriman barang, dan akhirnya perusahaan 
mengalami kesulitan dalam perputaran arus 
kas. 

 
Melalui software CRM (Customer 

Relationship Management), dapat meningkatkan 
efektif kegiatan marketing (improve marketing 
effectiveness) dalam mendukung pengelolaan 
transaksi order penjualan, pengontrolan aktivitas 
secara harian. 
 Kegiatan proses bisnis transaksi sales order 
dimulai dengan verifikasi plafon kredit, pengecekan 
inventory untuk penjadwalan pengiriman barang 

 

 
 

Gambar 2. Proses Bisnis Sales Order 
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 Berikut adalah hal utama perbedaan yang 
berdampak terhadap pengelolaan transaksi sales 
order sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi 
ERP modul sales order  : 
 
SEBELUM PENGGUNAAN APLIKASI ERP 
 WAKTU 

Pengerjaan proses penyusunan suatu laporan  
memerlukan waktu yang relatif lama dibanding 
dengan cara kerja menggunakan aplikasi 
program ERP. 

 PROSES TRANSAKSI 
Untuk transaksi keuangan dengan multi-
currency, maka diperlukan untuk beberapa file, 
sehingga proses relatif menjadi lama. 

 KEUANGAN 
Meningkatkan biaya dalam pengadaan 
inventory dan saldo tagihan yang sudah jatuh 
tempo, karena informasi yang tidak uptodate 
dan tidak real-time 

 PROSES BISNIS 
Terjadinya duplikasi pekerjaan yang sama, 
sehingga terjadinya tidak efisien dalam 
pekerjaan dan proses bisnis yang berbelit-belit 

 PRODUKTIVITAS 
Terjadinya respon lambat, karena diperolehnya 
informasi yang kurang jelas 

 RANTAI PERSEDIAAN 
Tidak terjadi integrasi dengan supplier dan 
customer 

 E-BISNIS 
Pekerjaan dilakukan secara tradisional, belum 
adanya fasilitas web based dalam Sistem 
informasi yang terintegrasi 

 KOMUNIKASI 
Tidak efektif dalam berkomunikasi antara 
supplier dengan customer, dan departemen 
terkati,  sehingga sering terjadi mis-komunikasi. 

 INFORMASI 
Kurangnya berbagai informasi yang dibutuhkan 
untuk pengambilan keputusan strategis dalam 
perencanaan dan pengawasan, sehingga tiap 
fungsional manajerial sibuk dengan kegiatan 
pengumpulan data-data untuk pembuatan 
laporan yang dikerjakan secara manual. 

 
 
SESUDAH PENGGUNAAN APLIKASI ERP 
 WAKTU 

Waktu pengerjaan dalam penyusunan suatu 
laporan akan relatif lebih cepat, lebih akurat dan 
informatif yang dapat langsung digunakan bagi 
kepentingan manajemen untuk pengambilan 
keputusan strategis bisnis 

 PEKERJAAN GANDA 
Dengan penggunaan aplikasi program ERP, 
maka secara otomatis dan bertahap akan 
mengurangi terjadinya pengerjaan yang 

berulang (double job), tiap transaksi yang 
diinput pada aplikasi program, maka secara 
otomatis dapat digunakan untuk transaksi 
berikutnya yang berkaitan. Hal ini tentunya 
akan terjadinya pengurangan waktu dalam 
proses bisnis. 

 PROSES TRANSAKSI 
Proses transaksi dengan menggunakan aplikasi 
program ERP, akan lebih efisien, seperti hal 
yang sederhana akan terjadi pengurangan 
penggunaan kertas (paperless)      
 
 

 KEUANGAN 
Meningkatkan kinerja keuangan dengan 
pengontrolan saldo  persediaan  dalam jumlah 
signifikan dan monitoring saldo tagihan secara 
real-time 

 PROSES BISNIS 
Penyempurnaan dan penyederhanaan bisnis 
proses yang praktis, sehingga dapat 
meningkatkan kompetitif bisnis. 

 PRODUKTIVITAS 
Meningkatkan kinerja perusahaan dan 
meningkatkan pelayanan kepada pelanggan 
(customer satisfaction).  

 RANTAI PERSEDIAAN 
Terintegrasi dengan supplier dan customer 
dalam menghasilkan suatu produk yang 
dibutuhkan pelanggan hanya tercapai, jika rantai 
persediaan berjalan baik. 

 E-BISNIS 
Tersedia fasilitas web based dalam sistem yang 
terintegrasi, agar proses transaksi bisnis tidak 
tergantung dengan waktu dan jarak. 

 KOMUNIKASI 
Tersedia fasilitas yang memungkinkan 
terjadinya komunikasi antara supplier dengan 
customer secara efektif 

 INFORMASI 
Tersedianya berbagai informasi yang 
dibutuhkan untuk pengambilan keputusan 
strategis dalam perencanaan dan pengawasan 
bagi manajemen puncak Perusahaan 

 
 
 
4.   Sistem ERP  PT. Pan Brothers, Tbk 
 

PT. Pan Brothers, Tbk  merupakan 
perusahaan yang bergerak di industri busana 
berbagai kategori (garmen) dengan berorientasi 
100% ekspor. Visi PT. Pan Brothers, Tbk adalah 
menjadi perusahaan penyuplai busana terpadu dan 
mendunia. Dan Misi PT. Pan Brothers, Tbk  adalah 
meningkatkan kinerja dan produk perseroan dengan 
menerapkan keahlian manajemen terbaik, 
menciptakan peluang yang terbaik bagi para 
karyawan untuk berkembang dan mencapai potensi 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2012, STMIK - STIKOM Bali 23-25 Pebruari 2012 

107 
 

maksimal, meningkatkan secara maksimal nilai 
investasi para pemegang saham dan memberikan 
kesempatan yang menarik, meningkatkan tata kelola 
perseroan yang baik, memanfaatkan sumber daya 
keuangan secara efisien, mempertahankan 
kepemimpinan di bidang penyuplai busana serta 
memasok produk-produk bermutu dengan harga 
pantas, memberikan kontribusi aktif untuk 
membangun perekonomian Indonesia. 

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, maka  
pelaksanaan penyempurnaan berkesinambungan 
terhadap peralatan dan sistem yang ada, serta  
perencanaan penggunaan dengan Teknologi 
Informasi yang berjalan searah dengan perencanaan 
bisnis perusahaan, yaitu dengan menekankan pada 
perbaikan proses bisnis dan melakukan integrasi 
proses bisnis.  

Untuk mendukung penggunaan  teknologi 
informasi dalam mengelola transaksi bisnis, 
Manajemen perusahaan telah memutuskan untuk 
membangun sistem informasi yang terintegrasi 
berbasis ERP (Enterprise Resource Planning) yang 
dilakukan  secara in-house development. Hal ini 
mempertimbangkan perubahan pola kerja industri 
garment yang dinamis, dan diperlukan perubahan 
(customization) terhadap aplikasi program yang 
disesuaikan kebutuhan manajemen dan pengguna 

 
 

 
 

Gambar 3. Class Diagram – Order Processing 
 
 

 
 

Gambar 4. Use Case Diagram – Order Processing 
 
 

Prototipe user interface aplikasi ERP – modul Order 
Processing  
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 Manfaat yang diperoleh bagi pengguna dan 
manajemen dengan adanya penerapan aplikasi ERP 
modul Order Processing adalah sebagai berikut : 
 Kecepatan dan tingkat akurasi informasi yang 

dibutuhkan manajerial lebih cepat dibanding 
sistem sebelumnya untuk memperoleh informasi 
order status, rekapitulasi order by unit bisnis.  

 Laporan ramalan penjualan (sales projection)  
yang sebelumnya dilaporkan setelah tanggal 20 
tiap bulannya, Dengan penerapan aplikasi 
program ERP Order Processing, maka laporan 
konsolidasi tersebut dapat disajikan secara real-
time dan uptodate setiap waktu.  Dengan 
demikian fungsi manajerial untuk pengambilan 
keputusan strategis bisnis dapat dilakukan 
dengan dukungan tersedianya informasi secara 
akurat dan uptodate yang dihasilkan aplikasi 
program ERP. 

 Meningkatkan kepuasan pelanggan. Dengan 
ketersediaan berbagai informasi antar unit bisnis 
yang dilakukan secara online dan uptodate,  
maka tiap unit bisnis dapat berkolaborasi 
informasi secara online, bahkan  proses approval 
tidak memerlukan waktu relatif lama untuk 
memperoleh dokumen (hardcopy), tapi  cukup 
dilakukan secara online via jaringan elektronik. 

   Mempercepat proses pembuatan sales order yang 
diterima dari pelanggan (buyer), sehingga 
mempercepat proses transaksi selanjutnya seperti 
penentuan kebutuhan bahan baku (bill of 
material), proses pesanan pembelian (purchase 
order), monitoring konfirmasi kedatangan dan 
penerimaan barang di Gudang, monitoring status 
order, sampai jadwal pengiriman barang kepada 
pelanggan (buyer), Hal ini tentu dapat 

memberikan kepuasan bagi pelanggan (customer 
satisfaction). 

   Meningkatkan Inventory Control. Dengan 
adanya penerapan aplikasi program ERP modul 
order processing, maka fungsi inventory control 
dapat dengan mudah dilakukan, dimana petugas 
departemen terkait dapat mengetahui informasi 
secara real-time dan uptodate mengenai posisi 
stok persediaan, status persediaan, outstanding 
pesanan pembelian, dan informasi lain yang 
berkaitan dengan fungsi Inventory Control. 

Walaupun demikian, dalam praktek bisnisnya, 
pelaksanaan implementasi aplikasi ERP modul order 
processing,  permasalahan yang dihadapi adalah 
seperti sebagai berikut : 
 Biaya yang relatif tinggi. Dalam pengadaan 

perangkat hardware dan perekrutan personil 
dalam departemen IT.  Budget untuk pengadaan 
perangkat hardware, jaringan, dan pelaksanaan 
peremajaan (upgrading) terhadap komputer yang 
relatif tua, Perusahaan menganggarkan 
USD150.000   

 Proses perubahan pola pikir (change 
management)  pengguna terhadap  proses 
perubahan cara kerja penggunaan aplikasi ERP. 
Pengguna merasa dipaksa menggunakan sistem  
ERP yang belum dikenal, Pengguna merasa 
enggan untuk beralih ke sistem baru dalam 
melakukan perubahan pola kerja, yang sudah 
terbiasa dengan sistem manual, dan sudah 
merasa berada di area yang nyaman.  

 Resiko yang tinggi jika terjadi kegagalan dalam 
melakukan implementasi ERP. Hal ini akan 
menimbulkan resiko tinggi yang akan 
membahayakan bahkan dapat membunuh bisnis 
perusahaan.  Untuk itu,   komitmen dan teladan 
dari manajemen puncak untuk mendukung 
pelaksanaan implementasi ERP dapat berjalan 
dengan baik. 

 
 

5. Kesimpulan dan Saran 
 

Berdasarkan pembahasan yang telah 
dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Dalam dunia bisnis, peranan sistem ERP dan 

dunia bisnis tidak dapat dipisahkan. ERP dapat 
mendukung kegiatan operasional dalam 
mengelola transaksi bisnis,  demi meningkatkan 
hasil pekerjaan menjadi lebih efisiensi dan 
efektif.   

2. Peranan sistem ERP dapat mendukung strategis 
bisnis, dan memberikan dampak terhadap 
keunggulan bersaing, yang akhirnya dapat 
meningkatkan keuntungan bagi Perusahaan. 
Walaupun demikian, perlu dipertimbangkan 
faktor-faktor yang dapat menimbulkan  resiko 
kegagalan dalam penerapan ERP, agar nilai 
investasi yang relatif besar tidak menjadi sia-sia. 
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3. Sistem ERP yang dibangun dapat berhasil baik, 
dengan adanya keselarasan strategis bisnis 
dengan perencanaan pengembangan sistem ERP. 
Faktor strategis yang dapat mendukung tingkat 
keberhasilan penerapansi ERP, seperti berikut :  
 Ketersediaan komponen infrastruktur 

sistem (people, technology, process) 

 Manajemen perubahan yang baik, 
dengan adanya komitmen dan teladan 
manajemen puncak  dalam melakukan 
perubahan proses bisnis 
 

 Saran yang penulis sampaikan  adalah 
sebagai berikut :  

 Implementasi ERP harus selaras dengan 
strategis bisnis jangka panjang  dalam 
pengembangan bisnis perusahaan. 

 Untuk mengurangi tingkat perlawanan 
pengguna dalam melakukan implementasi ERP, 
maka Project Manager sebagai penanggungjawab 
terhadap kesuksesan implementasi ERP, perlu 
memberikan pengaruh positif terhadap kehadiran 
ERP dan melakukan pendekatan secara personal 
(personal approach) secara intensif kepada 
pengguna, dengan melakukan informal meeting.  
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Abstrak 

Matematika merupakan salah satu cabang ilmu pengetahun yang kurang diminati oleh siswa. Agar 
pembelajaran matematika menjadi sesuatu yang menarik, soal diberikan dalam bentuk cerita atau kasus 
serta dengan menggunakan alat bantu komputer. Dalam matematika diskrit terdapat satu cabang ilmu yang 
khusus mempelajari tentang bahasa, yaitu Teori Bahasa Formal. Bahasa yang dibahas pada Teori Bahasa 
Formal adalah bahasa tulisan. Keuntungan dari penggunaan Teori Bahasa Formal adalah soal (dalam 
bentuk cerita) dapat dimodelkan menggunakan Finite State Automata, yaitu suatu mesin abstrak yang dapat 
mengenali bahasa. FSA merupakan tools yang sangat berguna dalam perancangan suatu penganalisa 
leksikal yang berguna dalam mengelompokkan karakter-karakter ke dalam token-token sebagai unit 
terkecil untuk mengenali pola. Kalimat soal akan dibaca per-kata lalu akan dibandingkan ke dalam basis 
data kosa kata dan data aturan. Jika kata yang digunakan tidak terdaftar, maka soal akan ditolak. Setiap kata 
atau frase yang mengandung subjek-predikat-objek yang terbentuk yang berupa token akan di-generate ke 
dalam graph, yang untuk selanjutnya akan diterjemahkan ke dalam notasi matematika. 
Aplikasi yang telah dikembangkan  ini mampu menganalisa kalimat bahasa Indonesia sampai dengan tahap 
sintaksis. Selanjutnya kalimat-kalimat tersebut diterjemahkan ke dalam notasi matematika. 
 

Kata kunci : matematika, teori bahasa formal, Finite State Automata, analisa leksikal, token, graph 

 
 
 
1. Pendahuluan  
 

Pendidikan mempunyai prioritas tinggi dalam 
kehidupan [1]. Salah satu tingkat kemajuan suatu 
negara ditentukan oleh kualitas pendidikan 
masyarakatnya. Faktor keberhasilan suatu  
pendidikan tidak hanya ditentukan oleh guru atau 
pengajar sebagai pihak yang memberi pendidikan 
maupun siswa sebagai peserta didik. Sarana dan 
prasarana sangat penting pengaruhnya. 

Rendahnya kualitas pendidikan secara garis 
besar dapat disebabkan oleh kinerja pengajar yang 
kurang memadai, minat dan motivasi siswa, sarana 
dan prasarana maupun metode pembelajaran yang 
digunakan kurang tepat. Salah satu pelajaran yang 
dinilai masih kurang adalah pelajaran matematika. 
Terlihat dari lebih kecilnya rata-rata nilai ujian 
matematika dibanding mata pelajaran lainnya yang 
cenderung hafalan. Pendidikan matematika masih 
merupakan pelajaran yang dianggap sulit bagi anak-
anak. Padahal jika motivasi anak yang tinggi untuk 
mau belajar, kesulitan tersebut lebih akan dijadikan 
tantangan, bukan hambatan. Dalam hal ini 
bagaimana cara untuk meningkatkan motivasi anak-
anak untuk belajar matematika sehingga pelajaran 
ini bukan lagi menjadi pelajaran yang ditakuti, 

sehingga konsep-konsep dasar dalam matematika ini 
dapat menjadi sumber konsep baru yang lebih 
berguna. 

Banyak cara untuk mengembangkan 
pendidikan matematika bagi anak, salah satunya 
melalui permainan. Banyak anak sekolah yang 
kurang menyukai pelajaran matematika karena 
dianggap sulit. Padahal jika cara yang diterapkan 
dalam pembelajaran menarik, anak-anak akan 
termotivasi untuk mempelajarinya. Salah satunya 
dengan memberikan soal dalam bentuk cerita atau 
kasus serta dengan menggunakan alat bantu 
komputer. 

Dalam matematika diskrit terdapat satu cabang 
ilmu yang khusus mempelajari tentang bahasa, yaitu 
Teori Bahasa Formal [3]. Bahasa yang dibahas pada 
Teori Bahasa Formal adalah bahasa tulisan. 
Keuntungan dari penggunaan Teori Bahasa Formal 
adalah kita bisa memodelkan soal (dalam bentuk 
cerita) menggunakan Finite State Automata, yaitu 
suatu mesin abstrak yang dapat mengenali bahasa. 
 
2. Finite State Automata (FSA) 

Finite State Automata (FSA) merupakan suatu 
mesin abstrak yang digunakan untuk 
merepresentasikan penyelesaian suatu persoalan dari 
suatu sistem diskrit [3]. Sebagai sebuah mesin, FSA 

No Makalah : 024 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2012, STMIK - STIKOM Bali 23-25 Pebruari 2012 

111 
 

akan bekerja jika diberikan suatu input, dengan hasil 
proses berupa nilai kebenaran. FSA memiliki state 
yang banyaknya berhingga, jika diberikan suatu 
input maka dapat terjadi perpindahan state dari 
sebuah state ke state lainnya [9]. Perubahan state 
tersebut dinyatakan oleh suatu simbol transisi. 
Mekanisme FSA tidak memiliki memory sehingga 
selalu mendasarkan prosesnya pada posisi state ”saat 
ini”. 

FSA bisa diasosiasikan dengan sebuah diagram 
transisi, yaitu sebuah graph berarah yang memiliki 
sifat berikut: 
- Setiap simpulnya mewakili setiap status pada 

FSA 
- Jika ada transisi dari status x ke status z dengan 

input a, maka digambarkan dengan suatu state x 
ke state z dengan input a. 

- Status awal ditandai dengan kata START, status 
akhir ditandai dengan 2 lingkaran 

Jadi fungsi dari diagram transisi adalah untuk 
menggambarkan cara kerja suatu FSA. Notasi 
matematika yang benar harus dapat memenuhi 
aturan FSA. Berikut merupakan diagram FSA dari 
notasi matematika sederhana. 

Karena proses analisa dilakukan sampai tahap 
sintaksis kalimat, maka digunakan Deterministic 
Finite Automata, di mana satu kata yang 
merepsentasikan operator hanya bisa 
merepresentasikan satu operator (tidak ada 
percabangan dalam transisi). 
 
3. Natural Language Processing 

Natural language processing, biasanya 
disingkat dengan NLP, mencoba membuat komputer 
mampu memahami suatu perintah yang dituliskan 
dalam bentuk bahasa sehari-hari dan diharapkan 
komputer juga merespon dalam bahasa yang mirip 
dengan bahasa natural [6]. Inti dari sistem NLP 
adalah parser. Parser adalah bagian dari program 
atau sistem yang membaca setiap kalimat, kata demi 
kata. Ada banyak jenis parser yang bisa digunakan, 
pada tulisan ini akan digunakan teknik State 
machine Parser. Ada 2 pendekatan yang bertolak 
belakang pada NLP. Pendekatan yang pertama 
mencoba untuk menggunakan semua informasi 
dalam satu kalimat seperti yang dilakukan manusia. 
Tujuan dari pendekatan ini adalah memungkinkan 
komputer melakukan percakapan. Pendekatan yang 
lain memungkinkan komputer menerima perintah 
dalam bahasa natural, tetapi cukup dengan cara 
meng-ekstrak informasi yang esensial dari perintah 
tersebut. 

 

Gambar 1. Diagram FSA dari notasi matematika 
sederhana 

 

Gambar 2. Model Kompilator 
 

Dalam penyelesaian menerjemahkan makna 
leksikal suatu kalimat, akan dibuat satu tabel aturan 
data yang berisi kata atau frase yang 
mengindikasikan jika kata maupun frase tersebut 
sebagai sebuah operator. Dalam hal ini, digunakan 
akan digunakan metode compiler atau kompilator, 
seperti terlihat pada gambar 2.  
 

 
4. Pembatasan pada Natural Language 

Processing 
 
Salah satu aspek tersulit dalam 

mengembangkan sistem berbasis NLP adalah 
kompleksitas dan fleksibilitas dari bahasa manusia 
[10]. Ketika membuat suatu Natural Language 
Processor, maka perlu ada batasan tipe dari kalimat 
dan tata bahasa yang diterima. Sehingga processor 
hanya akan memahami salah satu atau beberapa dari 
subset bahasa natural saja. Pada tulisan ini tata 
bahasa akan dibatasi dengan asumsi semua kalimat 
yang dipakai adalah deklaratif dan non-interogatif 
dan mengikuti pola standar Subjek – predikat – 
objek. Juga diasumsikan bahwa: 

¤ Kalimat berita yang valid merupakan 
kalimat transitif (membutuhkan objek) 

¤ Keterangan jumlah bilangan dinotasikan 
dengan angka 

¤ Semua kalimat berita akan diakhiri tanda 
baca titik (.) 

¤ Pertanyaan diakhiri dengan tanda tanya (?) 
 
5. State Machine NLP Parser 

 
State machine parser menggunakan “keadaan 

terkini (current state)” dari suatu kalimat untuk 
meramalkan jenis kata apa yang secara valid 
mengikuti. Pada gambar 3 menunjukkan transisi 
yang valid dari satu state/keadaan ke keadaan yang 
lain.Soal yang diberikan bisa di-upload oleh 
pengajar dengan sebelumnya mendefinisikan suatu 
kata ataupun frase dianggap sebagai suatu operator. 
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Kalimat: 
 

Frase_kata_benda Frase_kata_kerja Frase_kata_benda

 
 
Frase_kata_benda: 

kata_bendakata_sandang

kata_benda

kata_benda

kata_keterangan

kata_sandang

kata_benda

kata_keterangan

 
Frase_kata_kerja: 

kata_kerja kata_keterangan

kata_kerja

Gambar 3. State Machine untuk G1 grammar 
terbatas 

 
Misalnya ”membeli” didefinisikan sebagai suatu 
operasi penjumlahan (operator ”+”), ”menjual” 
didefiniskan sebagai suatu operasi pengurangan 
(operator ”-”), ”membeli sebanyak” didefinisikan 
sebagai suatu operasi perkalian (operator ”*”). 
Dengan operand yang digunakan berupa angka atau 
bilangan. 
 

6. Perancangan Sistem 
 
Perancangan sistem dibagi menjadi beberapa bagian. 
 
Tahap 1. Perancangan Proses Requirement 
Fungsional. 
Pada perancangan ini digunakan use case diagram. 
Sebuah use case adalah situasi dimana sistem 
digunakan untuk memenuhi satu atau lebih 
kebutuhan pemakai [7]. Use case menggambarkan 
kebutuhan sistem dari sudut pandang di luar sistem 
dan menentukan nilai yang diberikan sistem kepada 
pemakainya. 
 
Tahap 2 – Activity Diagram 

Aktivitas dari setiap use case yang telah 
digambarkan pada tahap sebelumnya, dapat dija- 

Mengerjakan soal
Siswa

Cek Data Aturan

Cek Soal

Lihat data aturan

Lihat statistik jawaban

Lihat pembahasan

Upload data aturan

Upload soal
Pengajar

Cek Kosa KataUpload kosa kata

Gambar 4. Use Case Diagram 
 
barkan kedalam suatu activity diagram.  Pada 
activity diagram, digambarkan alur dari proses yang 
terjadi dalam suatu use case. Activity diagram dalam 
mengerjakan soal dapat dilihat pada gambar 5. 

Pada proses pengerjaan soal, siswa akan 
diberikan pilihan kategori soal (level mudah, 
menengah atau mahir). Lalu sistem akan mengacak 
satu soal berdasar kategori yang dipilih. Lama 
pengerjaan satu soal tidak dibatasi, ketika siswa 
telah selesai mengerjakan soal, lalu sistem akan 
memeriksa jawaban, jika jawaban yang diberikan 
benar maka akan ditampilkan poin, dan jika jawaban  
salah, siswa boleh mengulang menjawab pertanyaan 
sampai benar atau langsung melihat pembahasan. 

 
Tahap 3 – Class Diagram 

Identifikasi class dilakukan berdasarkan hasil 
analisis perangkat lunak untuk memenuhi proses-
proses yang telah dijelaskan pada use case diagram, 
dan keterhubungan antar class tersebut. 
Keterhubungan ini dapat dilihat dari sisi statik class 
atau hubungan statis suatu class dan juga dari sisi 
interaksi antar class atau hubungan dinamis suatu 
class. 

 
Tahap 4 - Squence Diagram 

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai urutan 
proses yang terjadi dalam setiap use case, dapat 
digambarkan melalui sequence diagram.  Pada 
gambar 7 ditampilkan sequence diagram untuk 
menjelaskan use case yang telah dipaparkan: Pada 
proses ini, user memilih level/tingkat kesulitan soal 
yang ingin dikerjakan. 
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Tampilkan 1 soal 
secara acak

Jawab soal

Periksa 
jawaban

Jawaban benar?

Tampilkan 
poin

Ya

Perbaiki 
jawaban?Tidak

Tampilkan 
pembahasan

Pilih kategori 
soal

Ya

Tidak

 
Gambar 5. Activity Diagram – Mengerjakan 

Soal 
 

Selanjutnya aplikasi menampilkan satu soal secara 
acak. Pada saat yang sama, soal dan waktu awal 
pengerjaan akan disimpan oleh class 
HistoryPengerjaan sebagai bahan untuk statistik. 

Jawaban user yang diberikan akan dicek 
apakah memenuhi kaidah. Soal yang diberikan, akan 
di-parsing per kata hingga membentuk token-token 
yang menjadi node untuk selanjutnya di-generate ke 
dalam bentuk graph selanjutnya menghasilkan 
notasi dan jawaban matematika yang benar. Hasil 
notasi yang di-generate sistem akan dianalisis, 
dibandingkan dengan jawaban yang diberikan user.   
Jika jawaban user sesuai dengan notasi hasil 
generate sistem, maka jawaban dianggap benar. Jika 
tidak, maka jawaban dianggap salah.  Terdapat lima 
class pada perangkat lunak ini, yaitu class Token, 
Scanner, DataAturan, Soal dan HistoryPengerjaan. 

Soal yang dipilih, kapan dan lama waktu 
pengerjaan akan dicatat oleh class 
HistoryPengerjaan sebagai bahan untuk analisis 
pengajar.  

Graph

node
graph
notasi

newGraph()
addNode()
generateGraph()

KosaKata

idKata
kata
jenisKata

newKosaKata()
getJenisKata()
insertKata()
updateKata()
deleteKata()
getKosaKata()
getKosaKataFSC()

DataAturan

idKata
idFSC
kata
op

newDataAturan()
getIDFSC()
getOperator()
cekKataDigunakanFSC()
getFSC()
insertFSC()
updateFSC()
deleteFSC()

Matematika

notasi

newMatematika()
execMath()

HistoryPengerjaan

idSoal
soal
jawaban
level

newHistoryPengerjaan()
saveHistory()
updateHistory()
viewHistoryDetail()
viewHistoryStatistic()

Node

subj
bil
obj
op
predikat

newNode()
getBil()
getOp()

Soal

idCat
soal
arrKalimat
valid
kalTanya
objekHitung
notasi

newSoal()
getSoal()
getRandomSoal()
cekKataDigunakanSoal()
insertSoal()
cekSoal()
cekPertanyaan()
setGraph()
isSubject()
isPredikat()
isKeterangan()
isKataTanya()

 
Gambar 6. Class Diagram 

 
Tahap 5 – Perancangan Data 

Karena sistem yang dikembangkan 
menyangkut pengolahan dan penyimpanan data, 
perlu diperhitungkan juga bagaimana susunan 
penyimpanan data di dalam basis data sesuai 
kebutuhan sistem. Basis data yang dikembangkan 
terdiri dari tabel yang bersifat referensi, input, dan 
output. 

Tabel yang bersifat referensi terdiri dari tiga 
tabel. Pertama tabel “KosaKata” yang menyimpan 
daftar kata dalam Bahasa Indonesia beserta jenis 
kata. Kedua tabel “FSC” yang menyimpan daftar 
kata yang dipetakan menjadi operator matematika. 
Dan yang terakhir adalah tabel “KategoriSoal” yang 
menyimpan jenis soal berdasar tingkat kesulitan. 

Tabel yang bersifat input adalah tabel “Soal”, 
yaitu tabel yang menyimpan data soal matematika 
yang diupload oleh pengajar. Seluruh data yang ada 
di dalam tabel ini harus dipastikan merupakan soal 
matematika yang valid. 

Sedangkan untuk tabel yang bersifat output 
adalah tabel “HistorySoal”. Tabel ini menyimpan 
history kapan suatu soal dikerjakan, berapa lama 
pengerjaannya, serta benar atau salahnya jawaban 
yang diberikan. Tabel ini diperlukan untuk melihat 
statistik keberhasilan pengerjaan suatu soal. Susunan 
tabel-tabel yang digunakan dapat dilihat pada 
gambar 8. 
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Gambar 7. Sequence Diagram Unggah Soal 

 
7.  Implementasi dan Pengujian 

 
Lingkungan implementasi meliputi perangkat 

lunak dan perangkat keras yang digunakan untuk 
mengembangkan perangkat lunak. 

 
7.1.  Sistem Perangkat Lunak dan Perangkat 

Keras 
 
Perangkat lunak yang digunakan antara lain: 

 Windows XP 
 Framework Microsoft .Net 2.0 
 Microsoft Visual Studio 2005, merupakan 

tools untuk yang digunakan untuk 
mengembangkan aplikasi 

 Microsoft SQL Server 2005, merupakan 
basis data yang digunakan untuk 
menyimpan data persistent. 

 Berjalan menggunakan browser (Internet 
Explorer 7.0, Mozilla Firefox 5.0, Google 
Chrome 12.0) 

Perangkat keras yang digunakan memiliki rincian 
sebagai berikut : 
 Processor Pentium Dual-Core 2.20 GHz 
 Memori RAM 2 GB 
 Harddisk 320 GB 

7.2.  Implementasi Perangkat Lunak 
 

Penjelasan proses implementasi perangkat 
lunak meliputi implementasi antar muka dan 
implementasi rancangan kelas. 

DicatatDimiliki

digunakan
KosaKata

IDKata
Kata
JenisKata

FSC

IDFSC
Operator

KategoriSoal

IDKategori
Kategori

Soal

IDSoal
Soal

HistorySoal

IDHistory
StartPengerjaan
EndPengerjaan
Status
Jaw aban

UserLogin

userId
username
passw ord

 

Gambar 8. Rancangan Basis Data 
 
7.2.1. Implementasi Program Antar Muka 

Perangkat lunak yang dikembangkan untuk  
aplikasi ini terdiri dari delapan antar muka, yaitu 
antar muka halaman utama, lihat data aturan, 
Mengerjakan Soal, Lihat Pembahasan, Login 
Admin, Upload Kosa Kata, Upload Data Aturan, 
Upload Soal, dan Lihat Statistik. 
7.2.2. Implementasi Program Rancangan Class 
Kelas-kelas yang telah dirancang pada bagian 
perancangan diimplementasikan menjadi kelas-kelas 
dalam bahasa VB.Net.  Kelas-kelas  yang digunakan 
pada proses implementasi ini akan dijelaskan pada 
Tabel 1. 
 
7.3.  Pengujian 

Pengujian yang dilakukan menggunakan 
metode black box testing, yaitu menguji apakah 
keluaran atau hasil keluaran program sesuai dengan 
kebutuhan sistem atau tidak. 

Bagian ini membahas pengujian yang 
dilakukan pada perangkat lunak yang telah 
diimplementasikan, antara lain tujuan pengujian,  
rancangan pengujian, pelaksanaan pengujian, dan 
analisis hasil pengujian. 
7.3.1. Tujuan Pengujian 
Tujuan pengujian dari aplikasi ini antara lain : 

1. Menguji data aturan serta metode yang 
digunakan terhadap kalimat matematika. 

2. Mengetahui kebenaran jawaban dari soal 
untuk semua tingkat kesulitan soal 
 

7.3.2. Analisa Hasil Pengujian 
Berdasarkan kasus-kasus pengujian di atas, 

dapat disimpulkan beberapa hal berikut: 
1. Kata atau frase hanya bisa digunakan ke 

dalam satu representasi operator.  
2. Notasi matematika yang dianggap valid 

hanya notasi infiks. 
3. Kalimat yang dianggap valid harus 

memenuhi kaidah S-P-O, dengan P sebagai 
frase atau kata kerja yang 
merepresentasikan operator matematika. 

4. Pengecekan hanya dilakukan sampai tahap 
sintaksis, belum sampai ke tahap semantik. 

 

 : DataAturanUIUploadSoal  : Soal  : KosaKata  : Node  : Graph  : Matematika

newSoal()

getSoal() 
cekSoal()

setGraph 

newKosaKata()

getJenisKata()

isSubject 
isPredikat

newDataAturan

getOperator

isSubject 

newNode() 
newGraph() 
addNode() 

generateGraph

newMatematika() 
execMath() 

insertSoal() 
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Gambar 9. Antar Muka Halaman Utama 
 
Tabel 1. Deskripsi Implementasi Kelas 
No Kelas Nama File Keterangan 

1 KosaKata KosaKata.vb Class untuk implementasi 
dalam proses manipulasi 
kosa kata 

2 DataAturan DataAturan.vb Class untuk implementasi 
dalam proses manipulasi 
data aturan 

3 Soal Soal.vb Class untuk implementasi 
dalam proses manipulasi 
serta validasi soal 

4 Node Node.vb Class untuk 
mengimplementasikan tipe 
baru yang akan di-generate 
menjadi graph dalam 
bentuk linkedlist 

5 Graph Graph.vb Class untuk implementasi 
linkedlist node 

6 Matematika Matematika.vb Class untuk implementasi 
validasi notasi matematika 

7 HistoryPengerjaan HistoryPengerjaan.vb Class untuk implementasi 
penyimpanan serta 
perhitungan statistik 
pengerjaan soal 

 
8. Penutup 
8.1. Kesimpulan 

Dari hasil pengujian terhadap aplikasi, dapat 
diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Aplikasi ini dapat digunakan sebagai alat 

bantu pembelajaran matematika dasar 
dengan validasi kalimat sampai tahap 
sintaksis. Sehingga satu kata atau frase 
kata kerja hanya direpresentasikan ke 
dalam satu operator, tidak bergantung 
pada makna kalimat. 

2. Dengan memberikan soal dalam bentuk 
cerita, pembelajaran matematika tidak 
terbatas pada operasi penjumlahan, 
pengurangan, perkalian maupun 
pembagian saja. Tetapi juga dapat 
memahami kasus yang diberikan dalam 
bentuk cerita atau kasus nyata, dan 
mampu menyelesaikannya dengan 
ekspresi matematika yang benar. 

 
8.2. Saran 

Untuk pengembangan penelitian selanjutnya 
agar menjadi lebih baik, berikut beberapa hal 
yang bisa dijadikan pertimbangan: 
 

1. Aplikasi dapat menangani bentuk kalimat 
yang lebih kompleks, seperti kalimat 
majemuk, baik kalimat majemuk 

sederhana maupun kalimat majemuk 
bertingkat. 

2. Untuk pengecekan duplikasi soal, bisa 
dilakukan sampai ke pengecekan 
semantik, tidak hanya sintaksis (susunan 
kata). 

3. Bilangan pada soal yang akan dihitung bisa 
juga dinyatakan dengan kata-kata, tidak 
hanya numerik. 

4. Penentuan suatu kata menjadi satu operator 
matematika bisa dikembangkan lebih 
dinamis mengikuti makna semantik 
kalimat. 

5. Soal matematika bisa dikembangkan lebih 
jauh dengan memperhitungkan satuan. 
Misalnya satuan jarak, berat, luas, 
volume, uang, maupun satuan lain. 
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Abstrak 
 

IP Multimedia Subsystem (IMS) diperkenalkan oleh The 3rd Generation Partnership Project (3GPP) pada 
standar rilis 5 (3GPP R5). IMS menggunakan Session Initiation Protocol (SIP), protocol yang dikembangkan 
Internet Engineering Task Force (IETF) untuk pensinyalan. IMS dirancang untuk dapat melakukan integrasi 
layanan yang berbeda melalui jaringan konvergen dan memberikan dukungan Quality of Services (QoS) terutama 
untuk layanan yang bersifat real-time. Untuk menjamin kualitas layanan maka perlu dilakukan analisa terhadap 
kinerja QoS model dan pengaruhnya pada mekanisme pensinyalan dan pengiriman data pada IMS. IMS 
memisahkan antara proses pensinyalan dan media transfer, penerapan QoS model yang berbeda perlu dilakukan 
untuk menjamin kualitas layanan pada proses pensinyalan dan media transfer. Pada penelitian ini dilakukan 
analisa keuntungan dan kerugian IP QoS model  jika diaplikasikan pada jaringan IMS. Keuntungan IP QoS 
model diintegrasikan untuk menjamin kualitas layanan sesuai kebutuhan pada jaringan IMS.  Pada penelitian ini 
menggunakan dua skema QoS manajemen model IntServ dan DiffServ, analisa dilakukan pada dua model 
tersebut untuk membandingkan jaminan kualitas layanan terhadap proses pensinyalan dan data transfer pada 
IMS.  Berdasarkan hasil simulasi didapatkan kinerja IntServ model unggul pada per-flow data dan meminimalkan 
packet lost pada jaringan, sehingga sesuai untuk proses pensinyalan. Pada penggunaan Diffserv model hasil 
simulasi menunjukkan peningkatan throughput data yang signifikan.  
 
Kata kunci: IP multimedia Subsystem (IMS), QoS, IntServ, DiffServ. 
 
 
 
1. Pendahuluan 
 

Penggunaan jaringan Internet Protocol (IP) 
semakin meningkat dari tahun ke tahun. Alasan 
utama pesatnya perkembangan internet adalah  
kemampuan internet menyediakan layanan yang 
berguna dan disukai oleh milyaran pengguna[5]. 
Menurut data dari internet-society penggunaan 
internet hampir mencapai 2 milyar orang di 
seluruh dunia. Lebih dari 28% orang dari seluruh 
populasi di dunia menggunakan internet dan 
prosentasenya meningkat empat kali lipat antara 
tahun 2000 sampai 2010[6]. Internet 
menyediakan layanan yang sangat luas yang 
memungkinkan bagi pengguna untuk 
berkomunikasi menggunakan beberapa teknologi 
yang berbeda [2]. 

Ide dasar dari pengembangan jaringan IP 
Multimedia Subsystem (IMS) adalah dengan 
menyediakan layanan yang berbasis internet 

protocol (IP) dimana saja dan kapan saja menggunakan 
teknologi seluler [5]. IMS pertama kali diperkenalkan 
oleh The 3rd Generation Partnership Project (3GPP) 
pada release 5(3GPP R5). Selain bertujuan untuk 
integrasi beberapa layanan yang berbeda, IMS 
dikembangkan dengan tujuan mengatasi permasalahan 
utama pada jaringan packet-switched yaitu menyediakan 
dukungan Quality of Services (QoS) terutama pada 
layanan yang bersifat real-time dan peka terhadap 
gangguan pada saat transmisi data misalnya aplikasi 
multimedia. 

IMS mengadopsi struktur jaringan Next Generation 
Network (NGN), yang memisahkan proses data transfer, 
pensinyalan dan servis layanan kedalam layer yang 
berbeda sehingga memudahkan untuk melakukan 
manajemen masing-masing layer. 

Pada penelitian ini digunakan pendekatan 
penerapan QoS model yang berbeda yaitu dibedakan 
antara proses signaling dan media transfer sesuai 
dengan karakteristik jaringan IMS itu sendiri. Pada 

No Makalah : 025
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proses signaling digunakan IntServ QoS model 
dengan mengambil keutungan dari model ini 
yaitu penggunaan RSVP untuk menjamin 
kualitas signaling yang lebih baik. Sedangkan 
pada media trasmisi digunakan DiffServ QoS 
model, pada model ini trafik data dibedakan 
berdasarkan kelas-kelas tertentu dan trafik yang 
bersifat sensitif terhadap delay menjadi prioritas 
utama. Dengan integrasi kedua model ini 
diharapkan memberikan dukungan QoS pada 
jaringan IMS. 

Untuk mendukung analisa yang dibuat maka 
digunakan simulasi untuk melakukan validasi 
terhadap QoS model yang digunakan. Simulator 
yang digunakan adalah network simulator (NS2). 
Dari simulasi yang dilakukan akan dihitung 
performa masisng-masing model lewat parameter 
delay, packet lost dan throughput. 

 
1. IMS 

 
IP Multimedia Subsystem (IMS) merupakan 

suatu standar layanan baru dalam industri 
telekomunikasi. IMS dikembangakan oleh 3rd 
Generation Partnership Project (3GPP). Ide 
dasar dari pengembangan jaringan IMS adalah 
dengan menyediakan layanan internet dimana 
saja dan kapan saja menggunakan teknologi 
seluler [5].  

IMS dirancang secara khusus untuk 
mendukung dan meningkatkan kualitas layanan 
multimedia yang bersifat real-time dan mobile 
seperti: layanan suara, video telephony, instance 
messaging, conferencing dan lain-lain. Tujuan 
utama IMS adalah menyediakan mekanisme QoS 
pada layanan yang terintegrasi pada jaringan 
IMS 

 
1.1. Arsitektur IMS 

 
Arsitektur IMS merupakan pengembangan 

dari UMTS pada jaringan IP dengan penambahan 
beberapa entitas jaringan yang berbeda dan 
mendukung QoS. Arsitektur IMS secara 
fungsional dibagi menjadi tiga bagian yaitu : 

 
Gambar 1. Arsitektur IMS [10] 

 
 
 Application atau service layer 

Application layer terdiri dari server aplikasi yang 
menyediakan layanan kepada pengguna. Arsitektur 
IMS mendukung integrasi berbagai layanan 
telephoni dan non telephoni pada jaringan UMTS. 

 Session dan control layer 
Pada layer session dan control berfungsi untuk 
menyediakan registerasi yang memungkinkan end-
user terhubung dengan jaringan dan membangun 
proses komunikasi (call setup). CSCF (Call Session 
Control Function) terdiri dari : Proxy-CSCF 
(PCSCF), Serving CSCF (SCSCF), dan 
Interrogating CSCF (ICSCF) 

 Transport dan endpoint layer 
Layer ini berfungsi untuk melakukan inisialisasi 
dan mengakhiri proses pensiyalan (berdasarkan 
mekanisme pensinyalan - SIP) pada saat 
pembangunan sesi komunikasi, melakukan 
pengawasan sesi komunikasi dan sebagai layanan 
perantara antara terminal. 
 

1.2. Kebutuhan Jaringan IMS 
 
Kebutuhan dasar dari jaringan IMS yang signifikan 

dan harus dipenuhi sebagai berikut [5]: 
 Sessions: IMS dikembangkan untuk bisa 

menangani layanan secara luas. Seperti layanan 
yang penting untuk pengguna yaitu komunikasi 
audio dan video. 

 QoS: QoS merupakan komponen yang penting 
dalam jaringan IMS. Kualitas layanan ditentukan 
oleh beberapa faktor seperti bandwidth maksimal 
yang dapat dialokasikan kepada pengguna untuk 
memakai layanan pada suatu jaringan.  
 

2. QoS 
 
Layanan pada suatu jaringan, diasumsikan berupa 

layanan end-to-end, atau terminal (TE) ke terminal yang 
lain. Layanan end-to-end umumnya didukung oleh 
mekanisme untuk menentukan kualitas layanan pada 
suatu jaringan. Mekanisme ini disebut Quality of 
Services (QoS). QoS mendefinisikan mekanisme yang 
diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan [1]. 

 
2.1. QoS Pada IMS 
 
Kebutuhan QoS pada jaringan IMS sebagai berikut : 

 Interworking: Interworking antara IMS 
dengan jaringan internet merupakan kebutuhan 
utama pada IMS. Internet memberikan banyak 
keuntungan bagi jaringan IMS, karena 
interworking dengan internet akan memberikan 
banyak sumber dan tujuan untuk sesi 
komunikasi multimedia. 

 Roaming: Dukungan roaming merupakan 
kebutuhan yang umum pada jaringan seluler, 
dengan dukungan roaming pengguna bisa 
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mengakses layanan sendiri meski 
berada diluar jangkauan jaringan 
sendiri. 

 Services Control: Pada jaringan IMS 
operator penyedia layanan bisa 
melakukan pengaturan sendiri terhadap 
QoS untuk masing-masing jenis layanan 
dan masing-masing pengguna yang 
berbeda. 

 Rapid Services Creation: Tujuan 
pengembangan jaringan IMS adalah 
mengurangi waktu yang dibutuhkan 
untuk memperkenalkan layanan yang 
baru. Pengenalan layanan baru 
menimbulkan delay yang signifikan. 

 Multiple Access: IMS dikembangkan 
dan dimungkinkan untuk diakses dari 
berbagai teknologi akses network 
seperti: WLAN (Wireless Local Access 
Network),  ADSL (Asymmetric Digital 
Subscriber Line),  HFC (Hybrid Fiber 
Coax), Cable Modem, atau teknologi 
yang lebih baru. 

 
 

2.2. IntServ 
 
Arsitektur IntServ menggunakan Resource 

Reservation Protocol (RSVP) untuk menjamin 
kualitas end-to-end signaling. Pada RSVP 
pengalokasian sumber daya dilakukan pada 
masing-masing penghubung antara pengirim dan 
penerima. 

  

 
Gambar 2(a). Operasi RSVP 

 

IntServ terdiri dari tiga macam servis yaitu : 
 Guaranteed Quality Services 
 Controlled Load Service 
 Best Effort Services 
Permasalahan utama pada IntServ adalah 

skalabilitas layanan. IntServ tidak efisien jika 
diaplikasikan pada jaringan skala besar. 

 
2.3. DiffServ 

 
Diffserv adalah arsitektur untuk 

menyediakan jenis atau standar layanan yang 
berbeda untuk trafik pada jaringan. DiffServ 
distandarkan pada tahun 1998 oleh IETF dengan 
diterbitkan request for comments (RFC) 2475. 
DiffServ menjamin QoS melalui dua komponen 

utama: klasifikasi paket dan per-hop beviour (PHB).  
 Klasifikasi Paket 

Klasifikasi paket pada DiffServ melalui nilai 
differentiated services code point (DSCP). DSCP 
terdiri dari enam bit data yang menggantikan type 
of services (ToS) byte dalam header suatu paket. 
Penggunaan DSCP memungkinkan perangkat 
jaringan untuk memetakan kelas-kelas layanan dan 
memberikan perlakuan yang berbeda. 
 
 

 Per-hop beviour (PHB) 
PHB mendefinisikan perlakuan yang diberikan 
kepada suatu paket berdasarkan klasifikasi yang 
diberikan. Jenis – jenis PHB: Default PHB 
(Ditetapkan pada RFC-2474), Expedited 
Forwarding PHB (Ditetapkan pada RFC-2598), 
dan Assured Forwarding PHB (Ditetapkan pada 
RFC-2597) 

 

 
Gambar 2(b). Operasi Pada DiffServ 

 

3. Metodelogi Penelitian 
 

Berdasarkan pembahasan diatas, dukungan QoS 
pada jaringan IMS merupakan kebutuhan utama yang 
harus dipenuhi untuk memberikan kualitas layanan yang 
optimal. Untuk menjamin kualitas layanan pada 
jaringan IMS, perlu diaplikasikan suatu QoS model 
yang sesuai dengan karakteristik jaringan IMS. Pada 
jaringan IMS proses signaling (control) dilakukan 
secara terpisah dengan media transport (transport 
network) Gambar4, tujuannya untuk memudahkan 
dalam manajemen jaringan. 

 
Gambar 3(a): Jaringan IMS 
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Sesuai dengan karakteristik jaringan IMS, 
QoS manajemen pada jaringan IMS dibagi 
menjadi dua bagian : 
 Signaling QoS 

Kebutuhan QoS yang berkaitan dengan 
signaling yaitu untuk menjamin session 
setup. 

 transport network 
Pada bagian ini dibutuhkan sebuah QoS 
model yang dapat digunakan untuk 
menjamin trafik pengiriman data pada 
jaringan IMS. 
 
Untuk menjamin kualitas layanan sesuai 

dengan karakteristik jaringan IMS diaplikasikan 
IP QoS model IntServ dan DiffServ. Pada 
penelitian ini model yang digunakan dijelaskan 
pada metodelogi berikut. 

1.3. IntServ model  
 
Digunakan aplikasi yang peka terhadap 

delay dan keterbatasan bandwidth. Arsitektur 
IntServ berdasarkan reservation per flow data. 

  

 

Gambar 3(b). Operasi IntServ [6] 

1.4. DiffServ model 
Menyediakan diferensiasi layanan, dengan 

membagi trafik atas kelas-kelas, dan 
memperlakukan setiap kelas secara berbeda. 
DiffServ unggul pada skalabilitas atau secara 
kuantitatif. 

 
Gambar 3(c). Operasi DiffServ [7] 

 
4. Implementasi 

 
Validasi dan analisa terhadap kinerja dari 

QoS model dilakukan dengan menggunakan 
software Network Simulator (NS-2). Topologi 
yang dipakai pada proses ujicoba dijelaskan pada 
gambar 4. 

 

 
Gambar 4 Topologi Uji Coba 

 
Topologi jaringan pada gambar 4, bandwidth link antar 
router 2Mbps dan masing-masing link mempunyai 
propagasi delay 5ms. Semua sumber trafik dan tujuan 
masing-masing mempunyai propagasi delay sebesar 
10ms. Trafik data dimodelkan dengan SIP(P-CSCF) 
server dan UDP server sebagai bacground trafik. SIP 
server dan UDP server memulai pengiriman data pada 
saat yang bersamaan. SIP server mengirimkan paket 
dengan ukuran tetap yaitu 512 Byte, dan simulasi 
dijalankan selama 5 detik waktu simulasi. Pada topologi 
IMS trafik diwakilkan oleh P-CSCF1 dan P-CSCF2 
yang mengirimkan paket dengan tujuan client1. 
Sedangkan background trafik t1 dan t2 mengirimkan 
paket data ke client2. 

Skenario yang digunakan dalam simulasi ada dua 
skenario : Skenario pertama menggunakan IntServ QoS 
model dan Skenario yang kedua menggunakan DiffServ 
QoS. 
 
4.1. Parameter Analisis 

 
Parameter – parameter QoS yang dijadikan acuan 

dalam menentukan kinerja adalah: 
 Delay 

Delay atau latency adalah waktu yang diperlukan 
untuk mentransmisikan sebuah paket dari satu titik 
ke titik yang lain dalam jaringan. Perubahan delay 
pada jaringan uji coba sebelum dan sesudah 
diterapkan QoS model. 

 Throughput 
Throughput merupakan ukuran data yang bisa 
dikirimkan (ditransfer) pada satu ukuran waktu. 
Througput berguna untuk mengukur QoS pada 
trafik yang tidak bersifat real-time. Throughput dan 
penggunaan bandwidth pada jaringan uji coba 
dianalisa apakah penerapan QoS model 
mempengaruhi throughput dan penggunaan 
bandwidth. 

 Packet Lost 
Packet lost rate merupakan ukuran dari kualitas 
layanan (QoS), Packet Lost rate menentukan 
maksimal paket yang diijinkan hilang pada saat 
pengiriman data. 
 

5. Ujicoba 
 

Simulasi topologi uji coba menggunakan NS-2 
ditunjukkan pada gambar 5(a), topologi ini digunakan 
pada kedua skenario IntServ dan DiffServ model. Pada 
topologi terdiri dari Sembilan node, empat node(n0, n1, 
n4 dan n6) digunakan untuk simulasi proses pengiriman 
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data dan dua node(n5 dan n7) sebagai node 
tujuan, n2 dan n8 sebagai edge router dan n3 
sebagai core router. Pada scenario pertama node  
pengirim(n1) mengenerate sumber trafik dengan 
constant bit rate (CBR) pada protocol UDP trafik 
yang digenerate dengan rate 1Mbps dengan 
ukuran tetap 512byte. Node sisanya sebagai 
background trafik dengan mengenerate trafik ftp 
menggunakan protokol tcp. Link penghubung 
antara node pada skenario pertama menggunakan 
IntServ skema. Sedangkan pada skenario kedua 
menggunakan skema DiffServ dengan node 
pengirim(n1) memiliki prioritas yang lebih tinggi 
daripada background trafik, klasifikasi trafik 
dilakukan pada edge router(n2) dan prioritas 
antrian pada core router(n3). 
 

 
Gambar 5(a). Simulasi NS-2 

 
5.1. Skenario pertama 

 
Hasil simulasi dengan skenario pertama 

ditunjukkan pada gambar berikut : 
 

 
Gambar 5(b). Perbandingan delay skenario 1 

 

 
Gambar 5(c). Perbandingan packet lost skenario 1 

 

 
Gambar 5(d). Perbandingan throughput skenario1 

 
Simulasi dilakukan dengan menggunakan 

Qos(IntServ model) dan tanpa Qos. 
Hasil simulasi ditunjukkan pada gambar 5(b) untuk 

perbandingan delay, gambar 5(c): perbandingan packet 
lost dan gambar 5(d) untuk perbandingan throughput. 
Berdasarkan parameter -parameter yang digunakan 
menunjukan hasil simulasi pada skenario pertama 
penggunaan IntServ dapat meningkatkan kinerja 
jaringan, yang paling signifikan pada packet lost 
(gambar 5(c)). 
 
5.2. Skenario kedua 

 
Hasil simulasi dengan skenario kedua ditunjukkan 

pada gambar berikut : gambar 5(e) untuk perbandingan 
delay, gambar 5(f): perbandingan packet lost dan 
gambar 5(g) untuk perbandingan throughput. 
 

 
Gambar 5(e). Perbandingan delay skenario 2 

 

 
Gambar 5(f). Perbandingan packet lost skenario 2 

 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2012, STMIK - STIKOM Bali 23-25 Pebruari 2012 

121 
 

 
Gambar 5(g). Perbandingan throughput skenario 2 

 
Simulasi dilakukan dengan menggunakan 

Qos(DiffServ model) dan tanpa Qos. 
Pada skenario kedua peningkatan kinerja 

juga terjadi pada penggunaan DiffServ model. 
Peningkatan kinerja yang paling signifikan 
terlihat pada packet lost (Gambar 5(f)) dan 
throughput jaringan (gambar 5(g)) 

Perbandingan hasil simulasi antara skenario 
satu (IntServ) dengan Skenario dua (DiffServ 
model) ditunjukkan pada tabel 5. 

 
Tabel 5. 
Skenario DelayRata 

rata(ms) 
Packet Lost Throughput 

(kbps) 
Sent Lost 

IntServ 0.0797647 1221 0 1367.52 
DiffServ 0.0946327 3663 0 4102.56 

 
Perbandingan hasil simulasi IntServ 

memiliki delay rata-rata yang lebih kecil dari 
DiffServ, Paket lost kedua model sama 0 pada 
trafik uji coba tetapi diffServ unggul pada jumlah 
paket yang terkirim lebih banyak dari IntServ 
dan troughput DiffServ yang lebih besar 
daripada IntServ. Dari hasil simulasi tersebut 
mekanisme Intserv lebih bagus untuk menjamin 
proses pensinyalan sedangkan DiffServ pada 
proses transfer data pada jaringan. 

 
6. Kesimpulan 

 
Pada penelitian ini dilakukan analisa 

terhadap kinerja QoS model: IntServ dan 
DiffServ pada jaringan IMS, tujuannya untuk 
mengetahui kinerja masing-masing QoS model 
dan kelebihan dan kekurangannya jika 
diimplementasikan pada jaringan IMS. 
Berdasarkan simulasi kinerja IntServ unggul 
pada per flow transmissi yang menjamin proses 
pengiriman end-to-end, sedangkan DiffServ pada 
skalabilitas pada simulasi ditunjukkan dengan 
peningkatan throughput yang signifikan pada 
jaringan. 

Pengembangan yang perlu dilakukan adalah 
analisis kinerja integrasi kedua IP QoS model 
jika digunakan secara bersama dan penggunaan 
teknologi yang berbeda dan memiliki standar 
QoS masing-masing pada kasus penelitian ini 

adalah penggunaan jaringan IP dan UMTS sesuai tujuan 
pengembangan IMS. 
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Abstrak 

Pada tulisan ini dipaparkan tentang hasil rancang bangun sebuah alat yang dapat mengukur curah hujan, suhu 
dan kelembaban lingkungan. Sebagai sensor pengukur curah hujan dilakukan perancangan berdasarkan 
metode/model ranguage tipe tiping bucket. Sedangan suhu dan kelembaban digunakan solid state sensor SHT11. 
Sensor SHT11 memiliki beberapa keuntungan diantaranya hanya membutuhkan dua buah sinyal untuk bekerja, 
keluaran hasil pengukuran sudah berupa data digital, ukurannya kecil dan stabil untuk waktu yang lama. Alat 
yang dibuat terdiri atas dua bagian yakni bagian akuisisi data yang menggunakan pemroses single chip computer 
(mikrokontroler) selanjutnya disebut pengirim dan bagian kedua adalah pemroses sekaligus penyimpanan 
informasi database selanjutnya disebut penerima (komputer PC). Arah komunikasi antara bagian pengirim dan 
penerima bersifat satu arah saja. Secara periodik pengukuran data kondisi lingkungan dilakukan di bagian 
pengirim dan dikirimkan ke bagian penerima. Pada bagian penerima data PC (Personal Computer) di mana 
setiap data dapat ditampilkan dan disimpan pada sebuah file. Mikrokontroler yang digunakan untuk mengontrol 
kerja bagian pengirim adalah ATMega32. Fungsi utama ATMega32 di pengirim adalah melakukan pemrosesan 
data-data yang berasal dari sensor yang ada, serta melakukan pengontrolan dan komunikasi dengan komputer PC 
sebagai pemoroses akhir untuk keperluan perekam pada database yang telah disiapkan. Instrumen ini dapat 
mengukur curah hujan, suhu dan kelembaban udara di lingkungan sekitar dalam detik, menit dan jam selain itu 
juga dapat menampilkan grafik history dan merekam data curah hujan, suhu dan kelembaban selama 24 jam 
menggunakan database SQL Server yang diakses menggunakan software Borland Delphi 7. 

 
Kata Kunci: curah hujan, suhu, kelembaban, mikrokontroler, komputer PC 
 
 
 
 
1. Pendahuluan 
 

Pemantau cuaca lingkungan merupakan salah 
satuh instrumen yang sangat penting untuk 
keperluan berbagai hal, misalnya untuk pertanian, 
keselamatan penerbangan dan pelayaran, untuk 
antisipasi bencana alam banjir/kekeringan dan 
sebagainya. Karena itu dibutuhkan pemantau cuaca 
lingkungan yang selain handal, juga yang harganya 
lebih ekonomis/murah. Saat ini pada umumnya 
sistem instrumentasi masih banyak yang berasal dari 
produk luar (import) sehingga kemandirian bangsa 
belum dapat berdiri tegak. 

Penggunaan alat ukur atau sistem instrumentasi 
yang digunakan misalnya oleh lembaga BMKG 
salah satunya adalah pengukur atau pemantau curah 
hujan. Dari hasil survey lapangan dan wawancara 
dengan pihak terkait, terdapat fakta bahwa alat ukur 
yang ada memang sebagian masih menggunakan 
produk luar sehingga pemeliharaannya 

(maintanance) juga terhambat. Karena itu maka 
timbul ide/gagasan untuk melakukan penelitian 
rancang bangun sistem pemantau cuaca lingkungan 
dengan pengukuran curah hujan, suhu dan 
kelembaban udara dilengkapi perekam database.  

Sistem pemantau cuaca yang direncanakan 
adalah sebuah sistem yang selain dapat mengukur 
curah hujan, juga sekaligus dapat  mengukur suhu 
dan kelembaban dengan cara mengumpulkan dan 
menyimpan data curah hujan dalam satuan mm2 dan 
waktu pencatatan harian (menit, jam, hari, bulan, 
tahun). Informasi tersebut secara otomatis akan 
dikirimkan dari lokasi/lingkungan ke komputer pusat 
untuk perekaman database. 
 
2. Metode Penelitian 

 
Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana 

merancang bangun sebuah sistem pemantau cuaca 
lingkungan. Pemantau cuaca lingkungan yang 
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dimasud adalah sebuah alat ukur yang akan 
mengukur tingkat curah hujan, suhu dan kelembaban 
udara yang dilengkapi dengan perekam database. 
Konsep/metode yang digunakan untuk 
merealisasikan pekerjaan tersebut adalah dengan 
metode perancangan serta keterampilan (skill) 
membangun sistem yang dimaksud. 

Dapatkah dirancang dan dibangun sebuah 
sistem pemantau cuaca lingkungan dengan 
pengukuran curah hujan, suhu dan kelembaban 
udara dilengkapi perekam database?  

Tujuan yang ingin dicapai adalah merancang 
dan membangun sebuah model yang dapat 
diterapkan untuk pengukuran curah hujan, suhu dan 
kelembaban udara di lingkungan sekitar dalam detik, 
menit dan jam:  
 Dapat mengukur, menampilkan grafik history 

dan merekam data curah hujan selama 24 jam. 
 Dapat mengukur, menampilkan grafik history 

dan merekam data suhu udara selama 24 jam. 
 Dapat mengukur, menampilkan grafik history 

dan merekam data kelembaban udara selama 
24 jam. 

 Dapat mengunduh (download) data yang 
berada di memori logger sesuai kapasitas 
memori yang disediakan di logger. 

 
Luaran yang diharapkan adalah sebuah produk 

dalam bentuk prototipe untuk mengukur curah 
hujan, suhu dan kelembaban udara untuk 
pemantauan cuaca lingkungan.  
 
3. Hasil dan Pembahasan  
 

Pada bagian ini dibahas realisasi dan hasil 
pengujian sistem. Realisasi sistem dilakukan dengan 
menggabungkan semua sub-modul hasil rancangan 
yang telah dibahas di atas. Pengujian dilakukan 
berdasarkan prosedur yang sudah baku, misalnya 
dilakukan pengukuran atau uji-coba terhadap modul-
mudul yang terpisah (sub-modul). Baru setelah 
semua sub-modul sudah sesuai dengan yang 
diharapkan maka dilakukanlah interkoneksi antara 
sub-modul lainnya yang pada akhirnya akan 
membentuk sistem yang lengkap 

 
3.1  Rancangan Hardware Sistem 

Rancangan hardware sistem yang dihasilkan 
ditunjukkan pada Gambar 1. 

Pada sistem ini menggunakan sensor Curah 
Hujan  yang kami desain sedemikian rupa sehingga 
lebih ekonomis, sedangkan sensor suhu dan 
kelembaban menggunakan solid state sensor 
SHT11. Sensor-sensor tersebut akan bekerja untuk 
mengukur tingginya curah hujan, suhu dan 
kelembaban, selanjutnya mikrokontroler akan 
mengolah data hasil pengukuran. Data inilah yang 
akan di kirimkan secara serial melalui Max232 ke 
komputer PC. 

 

 
 

Gambar 1. Diagram Blok Hardware Sistem 
 
Keterangan Gambar 1: 
 Mikrokontroler: Menerima data Curah hujan,   

suhu dan kelembaban dilanjutkan dengan   
pengiriman data   ke PC. 

 Sensor curah hujan: Mengukur curah hujan.  
 SHT11: Mengukur suhu dan kelembaban. 
 Max232: interface mikrokontroler ATmega32 

dengan komputer PC. 
 
A. Transducer/sensor curah hujan 

Sensor curah hujan yang dirancang mengacu 
berdasarkan metode/model ranguage tipe tiping 
bucket. Pada rancangan ini digunakan push button 
sebagai transduser untuk proses clicking pulsa ketika 
tabung penampung curah hujan telah penuh. 
Penggunaan push button sebagai clicking selain 
sederhana dan tetap handal juga lebih ekonomis. 
Gambar hasil rancang bangun transduser/sensor 
curah hujan yang dimaksud ditunjukkan pada 
Gambar 2. 

 

 
 

Gambar 2. Rancangan sensor curah hujan 
 

Keterangan Gambar 2: 
 Transducer 

Menggunakan limitswitch yang dicantolkan 
pada sensor, sehingga bila sensor bergerak 
karena terisi air hujan akan menyebabkan 
sensor terjungkit dan Swith akan tertekan. 

 Sensor 
Fungsinya adalah menangkar air hujan dengan 
cara menampung air hujan hingga memenuhi 
nilai tertentu (0,2 mm atau 0,5 mm). Bila air 
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hujan telah memenuhi nilai tersebut maka 
sensor akan terjungkit. Setiap kali 
terjungkit/tipping akan membentuk pulsa/ 
signal kotak. Pulsa inilah yang nantinya akan 
dihitung/ dikonversi. Sensor ini dibuat dari 
pipa paralon berdiameter ± 1 Inci, dilengkapi 
dengan tiang penyangga yang dibuat dari 
akrilik. Ukuran keseluruhan sensor ini dapat 
dilihat pada lampiran D. 

 Terminal/ Konektor 
Keluaran transducer dihubungkan melalui 
konektor ini. Signal keluaran yang diperoleh 
lewat konektor ini berupa pulsa. 
 

B. Sensor Suhu dan Kelembaban 
 

Sensor suhu dan kelembaban yang digunakan adalah 
tipe SHT11 buatan SENSIRION yang menggunakan 
sistem komunikasi secara serial. Sensor ini dipilih 
karena dimensi, tingkat akurasi dan output 
pengukurannya yang berupa fully digital logic 
seperti terlihat pada Gambar 3. 
 

 

Gambar 3.  Sensor Suhu dan Kelembaban SHT11 
 

C. Mikrokontroler ATMega32 

Pada perancangan sistem ini, mikrokontroler 
digunakan pengolah data informasi dari sensor 
sensor Curah hujan dan SHT11. Mikrokontroler 
yang digunakan adalah ATMega32 yang merupakan 
mikrokontroler yang memiliki 32 KiloByte flash 
memori untuk menyimpan program. Kapasistas 
SRAM sebesar 2 KiloByte. Selain itu, ATMega32 
memiliki 32 jalur I/O Programmable, dua buah 
Timer/Counter 16 bit, tujuh sumber Interupsi dan 
kanal Programmable serial.  

Pada Tabel 1 diberikan penggunaan port 
ATmega32 yang masing-masing nama port dan 
fungsinya diberikan. 

 
Tabel 1. Penggunaan Pin-Pin ATMega32  
 

Nama  
Port 

Nomor 
Pin 

Nama 
Pin 

Fungsi 

Port A 
33 PA.7 pulse 
34 PA.6 pulse 

Port B 
1 PB.0 Clock SHT11 
2 PB.1 input Data SHT11 

Port D 
14 PD.0 TTLin1 
16 PD.2 TTLin2 
12 PD.1 TTLout1 

 

 
 

Gambar 4. Rangkaian Minimum ATMega32 

 

 
 
Gambar 5. Gambar Fisik Hasil Rancangan Sistem 
 

3.2  Rancangan Perangkat Lunak Sistem 

Untuk kepentingan pemantauan dan 
pencatatan, maka alat ini dapat dihubungkan ke 
komputer untuk difungsikan sebagai data logger. 
Karena alat ini ringan, maka peletakan alat (untuk 
diletakan sebagai data logger) dapat ditempatkan 
dimana saja, selama kabel antara alat dengan PC 
tetap terhubung. PC dapat menampilkan hasil 
pengukuran baik secara grafik atau angka. 

 

 
 
   Gambar 6. Diagram Alir Sistem Secara Umum 
 
Diagram alir untuk pembacaan sensor suhu dan 
pemrosesannya diberikan pada Gambar 7. 
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Gambar  7. Diagram Alir Pemrosesan Curah Hujan 

 
Penjelasan diagram alir pada Gambar 7: 
1. Proses yang pertama kali dilakukan adalah 

inisialisasi curah hujan = 0. 
2. Menunggu selama Pind.3 berlogika 1, jika ya 

maka melakukan langkah nomor 3. 
3. Curah hujan ditambahkan sebanyak 1 

kemudian kembali ke langkah nomor 2. 
 
Diagram alir untuk pembacaan sensor suhu dan 
pemrosesannya diberikan pada Gambar 8. 
 

 
 
Gambar 8. Diagram Alir Pemrosesan Suhu 
 

Penjelasan diagram alir pada Gambar 8: 
1. Proses yang pertama kali dilakukan adalah 

menentukan definisi pin I/O (Data & Clock) 
untuk komunikasi serial 2-wire. Dan deklarasi 
variabel Temp sebagai tempat untuk 
menampung data pengukuran suhu. 

2. Program menunggu selama 1000 ms, lalu 
melakukan inisialisasi komunikasi serial 

UART yaitu pada baudrate 19200bps, 8 bit 
data, tanpa bit parity, 1 bit stop. 

3. Proses ini me-reset jalur komunikasi serial 2-
wire dengan memberi logika ‘1’ pada pin Data 
dan memberikan pulsa pada pin Clock 
sebanyak 9 kali lalu diikuti dengan kondisi 
start. Proses ini dilakukan oleh prosedur 
SHT_Connection_Reset. 

4. Program mengirimkan perintah ke SHT11 
untuk melakukan pengukuran suhu. Kemudian 
menunggu sampai proses pengukuran selesai 
yaitu saat pin Data berlogika ‘0’. Mengambil 
data pengukuran dan mengolahnya dengan 
rumus pengukuran suhu lalu disimpan ke 
dalam variabel Temp. Proses ini dilakukan oleh 
fungsi SHT_Measure_Temp. 

5. Kemudian program mengirimkan data dari 
variabel Temp ke komputer berupa deretan 
karakter ASCII: “Suhu = xx,xx 
°C”<CR><LF>. Nilai x merupakan hasil 
pengukuran suhu, misalnya hasil pengukuran 
sebesar 35,26 maka Terminal akan 
menampilkan “Suhu = 35,26 °C”. (Terminal 
diatur pada baudrate 19200 bps, 8 bit data, 
tanpa bit parity, 1 bit stop, dan tanpa flow 
control). 

6. Program akan berhenti selama 1000 ms. 
Setelah itu program kembali ke nomor 4. 
 

Diagram alir untuk pembacaan sensor kelembaban 
dan pemrosesannya diberikan pada Gambar 9. 

 

 
 
Gambar 9. Diagram Alir Pemrosesan Kelembaban 
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Proses yang terjadi pada Gambar 9 sama dengan 
diagram alir pada Gambar 8. 
 
3.3   Pengujian Hardware Sistem 
 

Pada pengujian sistem yang dilakukan adalah 
pengukuran sensor curah hujan , dan SHT11 hujan. 
Dalam pengujian pengukuran oleh SHT11 
digunakan pembanding pengukur suhu dan 
kelembaban digital pada ruangan A sore dan pagi 
hari, sedangkan pengukuran curah hujan dilakukan 
di daerah Gunung batu pada saat terjadinya hujan. 

 
A. Pengukuran Curah Hujan 

 
Pengukuran curah hujan dilakukan dengan cara: 
 Satu jungkitan (1 kali klik) dikonversi menjadi 

0,2 (satuan mm). Bila memungkinkan dapat 
ditambahkan 2 buah pilihan konversi yaitu; 0,2 
mm atau 0,5 mm (menggunakan jumper/switch) 
dengan satuan millimeter (mm) Maksudnya 10 
mm setara dengan 10 liter / m². 

 Tipe manual/penakar curah hujan Push Button 
menggunakan prinsip pembagian antara volume 
air hujan yang ditampung dibagi luas 
penampang/mulut penakar.  

 
Pengujian dilakukan pada saat terjadi hujan dengan 
jarak antara alat dan PC ± 6 miter, diperoleh data 
seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2. 
 

 Tabel 2. Hasil Penguran Curah Hujan 
 

Ketukan Curah 

Hujan 

Tanggal Jam 

1 0.5 9/7/2010 03:17:41 PM 

2 1 9/7/2010 03:19:23 PM 

3 1.5 9/7/2010 03:20:57 PM 

4 2 9/7/2010 03:21:49 PM 

5 2.5 9/7/2010 03:23:17 PM 

6 3 9/7/2010 03:25:55 PM 

7 3.5 9/7/2010 03:29:07 PM 

8 4 9/7/2010 03:35:21 PM 

9 4.5 9/7/2010 03:37:33 PM 

 
Diketahui pada saat pengukuran curah hujan tercatat 
4.5 mm Catchment area  ± 1 km²  Menunjukan 
banyaknya air hujan yang keluar dari awan dan 
sampai bumi sebanyak: 
1 km² x 4.5 mm = 4.500 liter/ meter kubik. 

Pada Tabel 2 dapat dilihat pada saat 
pengukuran, ketukan pertama terjadi pada pukul 

03:17:41 PM dan terakhir terjadi ketukan pada pukul 
03:37:33 PM. Untuk mengetahui lama waktu pada 
saat terjadi beberapa kali ketukan adalah waktu 
berakhirnya ketukan dikurangi dengan waktu awal 
ketukan, yaitu Awal ketukan 03:17:41 PM 
sedangkan Akhir ketukan 03:37:33 PM, sehingga 
diperoleh waktu sampling 19:52 menit. 
Jadi, dalam 19 menit 52 detik terjadi 9 jungkitan 
maka: 9 x 0,5 mm = 4.5 mm 
Berarti tinggi hujan yang terjadi dalam 19 menit 52 
detik  adalah 4.5 mm setara dengan 4500 liter/meter 
kubik. 
Tingkat ketelitian alat : 
± 0.5 mm untuk curah hujan > 2 mm 
± 0 mm untuk curah hujan < 2 mm 
 
B. Pengukuran Suhu dan Kelembaban 

 
Pengujian menggunakan alat pembanding 

pengukur suhu dan kelembaban digital terhadap alat 
hasil rancang bangun. Ruangan yang diukur 
dilakukan pada pagi hari pukul 07:30. 

Cara pengujian: Kedua alat ukur diletakan 
berdampingan di ruangan. Pengukuran dimulai 
setelah kedua alat menyala ± 30 menit. Ini bertujuan 
agar suhu dan kelembaban pada ruangan berada 
pada keadaan stabil saat pengambilan data 
dilakukan. Pengukuran diambil dengan selang waktu 
satu detik. 

Hasil pengujian sensor suhu dan kelembaban 
dapat dilihat pada Tabel 3. 

 
Tabel 3. Hasil Pengujian Suhu dan Kelembaban 

 
No SUHU 

SHT11 
SUHU 
Pem 

banding 

KELEM 
BABAN 
SHT11 

KELEM 
BABAN 

Pem 
banding 

1 24.24 25.1 75.97 70
2 24.77 25.1 76.08 70
3 24.42 25.1 76.71 70
4 24.63 25.1 76.51 70
5 24.88 25.1 75.82 70
6 24.86 25.1 76.04 70
7 24.56 25.1 75.9 70
8 24.67 25.1 75.56 70
9 24.55 25.1 75.76 70

10 24.4 25.1 75.92 70
 
3.4  Pengujian Perangkat Lunak 

Pengujian perangkat lunak untuk 
memastikan apakah semua interface telah 
bekerja dengan baik sehingga dapat melakukan 
pemrosesan data dan komunikasi antara 
mikrokontroler dan komputer PC. 
 
A.  Pengujian Setting Port Serial 
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Pada pengujian setting port serial semua 
parameter yang sudah dipilih akan tersimpan, 
sehingga pada saat dimatikan dan dijalankan 
kembali semua parameter yang sudah dipilih akan 
tetap seperti konfigurasi awal sebelum dimatikan. 
Untuk mengirim data dan menerima data dari 
komputer ke rangkaian menggunakan port serial 
COM1, kecepatan transfer data (baudrate) 19200 
bps, transmisi datanya 8 bits, stop bits yang dipilih 
adalah 1. Adapun tampilan setting port serial adalah 
sebagai seperti pada Gambar 10. 

 

Gambar 10. Tampilan Pemilihan  Serial Port 

B. Pengujian program data logger 
 

Berikut ini dilakukan pengujian fungsi data 
logger dari alat ukur. Pengujian ini ditampilkan pada 
contoh program data logger di PC. Fungsi data 
logger alat ukur akan aktif bila microcontroller 
menerima daya, kemudian alat ukur mengirim hasil 
pengukuran pada contoh program data logger di PC 
dengan susunan: ‘*’, Curah hujan, Suhu dan 
Kelembaban. Data yang akan datang telah dihitung 
sebelum pengiriman oleh datalogger. Hasil 
perhitungan ditampilkan pada contoh program data 
logger, seperti Gambar 11 dibawah ini. 

 

 
 

Gambar 11. Hasil Pengujian Penerimaan Data 
Menggunakan Program Data Logger 

 
Pada awal pengujian ini mikrokontroler  
mengirimkan 3 byte data yaitu: 
 Data awal = * 
 Curah Hujan = 0.00   ;terlihat pada memo.box 
 Suhu  = 26.35   ;terlihat pada memo.box 
 Kelembaban = 67.52   ;terlihat pada memo.box 
 Data akhir = #  ;terlihat pada memo.box 

 
Pada Gambar 11 diberikan bagian-bagian 

memo.box yang menunjukan nilai-nilai dari data 
seraial yang diterima. Tampilan memo.box sudah 
menampilkan input bertipe bilangan desimal 
sehingga dapat ditampilkan di dalam Edit7.box. 
Edit8.box sampai Edit9.box menampilkan nilai yang 
dikirimkan mikrokontroler ke komputer PC. 

Pada contoh program data logger, nilai yang 
tercatat di dalam tabel suhu dan kelembaban 
merupakan hasil pengolahan dari data loger melalui 
data serial yang masuk ke label edit.text. 
 
4. Penutup 
 
Harapan yang dikemukan pada pendahuluan dapat 
tercapai yaitu dengan berhasil melakukan rancang 
bangun Pemantau Curah Hujan, Suhu dan 
Kelembaban Udara Dilengkapi Perekam Database. 
Sistem yang dibangun telah dapat bekerja 
memantau/mengukur curah hujan, suhu dan 
kelembaban. Sistem dapat menampilkan grafik 
history dan merekam data curah hujan, suhu dan 
kelembaban selama 24 jam seperti pada beberapa 
hasil percobaan yang telah dilakukan. 
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Abstrak 
 

Sistem Informasi Geografis Jaringan Pipa merupakan suatu sistem yang dapat membantu 
memberikan informasi mengenai peta jaringan pipa air bersih yang terintegrasi dengan 
informasi pelanggan kepada pengguna. Upaya meningkatkan mutu pelayanan tersebut, tidak 
terlepas dari kondisi jaringan-jaringan pipa air bersih yang dimiliki yang telah tersebar 
dibeberapa lokasi, dimana jaringan tersebut harus dapat diinformasikan dengan baik guna 
mempermudah dalam menganalisa kondisi jaringan-jaringan pipa air bersih tersebut. Oleh 
karena itu dibutuhkan suatu media penyedia informasi, karena pentingnya informasi tersebut 
untuk memantau kondisi jaringan pipa air bersih yang telah tersebar dibeberapa lokasi. 
Penelitian ini menggunakan dua metode yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan 
observasi ke lapangan, wawancara dengan pembimbing lapangan, studi literatur sebagai 
pendukung teori-teori yang dapat membantu dalam menyelesaikan masalah. Sedangkan 
penggunaan metodologi pengembangan perangkat lunak yang hasil akhirnya berupa 
spesifikasi sistem, analisis kebutuhan perangkat lunak, perancangan perangkat lunak, coding, 
pengujian, dan pengoperasian serta pemeliharaan pada program aplikasi yang telah 
dibuat.Hasil yang diperoleh yaitu informasi yang disajikan dalam bentuk Sistem Informasi 
Geografis yang terdiri dari informasi mengenai area, jaringan pipa, distribusi, meter air dan 
pelanggan. Serta fungsi untuk melakukan penambahan ataupun perubahan terhadap data non 
spasial. 
 
Kata kunci : Sistem Informasi Geografis, Jaringan Pipa 

 
 

 
1. Pendahuluan  

 
Kompleksitas masalah air bersih dewasa ini telah 
menjadi fenomena yang tidak asing lagi. Berbagai 
faktor telah menjadi pemicu yang mengakibatkan 
kesulitan dalam pemenuhan akan kebutuhan air 
bersih. Bila dilihat dari akar permasalahan yang ada, 
terdapat beberapa faktor yang menyebabkan hal ini 
dapat terjadi. Dua diantaranya adalah tingkat 
kepadatan penduduk yang mendiami suatu daerah 
serta berkurangnya daerah resapan air akibat 
banyaknya tanah yang dijadikan lahan industri dan 
pemukiman.  
 
Upaya meningkatkan mutu pelayanan 
tersebut, tidak terlepas dari kondisi 
jaringan-jaringan pipa air bersih yang telah 

tersebar dibeberapa lokasi, dimana jaringan 
tersebut harus dapat diinformasikan dengan 
baik guna mempermudah dalam 
menganalisa kondisi jaringan-jaringan pipa 
air bersih tersebut.  

Oleh karena itu, dibutuhkan suatu media 
penyedia informasi, karena pentingnya 
informasi tersebut  untuk memantau kondisi 
jaringan pipa air bersih yang telah tersebar 
dibeberapa lokasi. Untuk mengatasi hal ini, 
maka dilakukan penelitian membuat suatu 
sistem informasi geografis jaringan pipa air 
bersih, tentang penyajian informasi 
mengenai peta jaringan pipa air bersih yang 
terintegrasi dengan informasi pelanggan, 

No Makalah : 028
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memprediksi jumlah distribusi dan 
pemakaian air disuatu tempat atau area. 
 
Berdasarkan paparan tersebut, maka identifikasi 
masalah yang ditujukan adalah pengembangan 
Sistem Informasi Geografis Jaringan Pipa Air. 
 
Agar dalam penilitian ini tidak melebar dari 
pokok bahasan, maka diperlukan batasan 
masalah, yaitu :  
1) data spasial yang disajikan adalah 
kelurahan, RW, RT, jalan, batas bangunan, 
bangunan, serta property yang dimiliki 
PDAM; 2) informasi yang dibuar hanya 
meliputi data pelanggan, data stand meter, 
dan jaringan pipa .  Sedangkan tujuan dari 
penelitian ini yaitu : 1) membantu 
memberikan informasi mengenai jaringan 
pipa air bersih, dan pelanggan; 2) 
membantu memantau jumlah distribusi air 
dan kapasitas atau volume pemakaian air . 
 
Metodologi penelitian yang digunakan yaitu 
Metodologi Waterfall, yang terdiri dari beberapa 
tahap, antara lain : 1) Rekayasa Sistem, merupakan 
tahap yang menekankan pada masalah pengumpulan 
kebutuhan pengguna pada tingkatan sistem dengan 
mendefinisikan konsep sistem beserta interfaces 
yang menghubungkannya dengan lingkungan 
sekitarnya. Hasil akhir dari tahap ini adalah 
spesifikasi sistem, 2) Analisis,  merupakan tahap 
menentukan domain-domain data atau informasi, 
fungsi, proses atau prosedur yang diperlukan beserta 
unjuk kerjanya, dan interfaces. Hasil akhir dari tahap 
ini adalah spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, 
yang digambarkan dengan menggunakan pemodelan 
data ERD (Entity Relationship Diagram), dan 
pemodelan fungsional dan aliran informasi yang 
untuk merepresentasikannya menggunakan DFD 
(Data Flow Diagram) dan PSPEC (Process 
Spesification); 3) Perancangan, merupakan tahap 
perancangan yang diajukan melibatkan hasil yang 
diperoleh pada tahap analisis. Tahap analisis, 
ditransformasikan kedalam bentuk arsitektur 
perangkat lunak yang memiliki karakteristik mudah 
dimengerti dan tidak sulit untuk diimplementasikan. 
struktur data menggunakan ERD dan kamus data, 
arsitektur perangkat lunak dapat diperoleh dari 
model analisis, representasi interface yang 
mengimplikasikan aliran informasi (DFD), dan 
detail (algoritma) prosedural yang informasinya 
didapat dari PSPEC; 4) Coding, yaitu implementasi 
hasil rancangan kedalam baris-baris kode program 
yang dapat dimengerti oleh mesin (komputer); 5) 
Pengujian, yaitu pengujian ditingkat perangkat 
lunak yang memfokuskan pada masalah-masalah 

logika internal, fungsi eksternal, potensi masalah 
yang mungkin terjadi dan pemeriksaan hasil. 
Pendekatan pengujian yang dilakukan yaitu 
pengujian black-box. [2,5] 
 
2. Teoritikal Konsep 

 
Secara umum, terdapat dua jenis data untuk 
mempresentasikan atau memodelkan fenomena – 
fenomena yang terdapat di dunia nyata. Pertama 
adalah jenis data yang merepresentasikan aspek-
aspek keruangan dari fenomena-fenomena yang 
bersangkutan. Jenis data ini sering disebut data 
posisi, koordinat, ruang atau spasial. Jenis data 
spasial banyak digunakan oleh sistem-sistem yang 
digunakan sebagai alat bantu sistem perancangan 
(CAD) dan sistem kartografi yang berbasiskan 
computer (CAC). Sedangkan yang kedua adalah 
jenis data yang merepresentasikan aspek-aspek 
deskriptif dari fenomena-fenomena yang 
dimodelkannya. Aspek deskriptif ini mencakup 
item-item atau properti dari fenomena yang 
bersangkutan hingga dimensi waktunya. Jenis data 
ini sering disebut data atribut atau data non-spasial. 
Jenis data non-spasial digunakan oleh sistem-sistem 
manajemen basisdata (DBMS).[1] 
 
Istilah “Geografis” merupakan bagian dari spasial 
(keruangan). Penggunan kata “Geografis” 
mengandung pengertian suatu persoalan mengenai 
bumi : permukaan dua atau tiga dimensi.[1] 
 
Istilah “Informasi Geografis”  mengandung 
pengertian informasi mengenai tempat-tempat yang 
terletak dipermukaan bumi, pengetahuan mengenai 
posisi dimana suatu objek terletak dipermukaan 
bumi, dan informasi mengenai keterangan-
keterangan (atribut) yang terdapat dipermukaan 
bumi yang posisinya diberikan atau diketahui.[1] 
 
Kemampuan inilah yang membedakan SIG dengan 
Sistem Informasi lainnya yang membuatnya menjadi 
berguna untuk berbagai kalangan untuk menjelaskan 
kejadian, merencanakan strategi, dan memprediksi 
apa yang akan terjadi. Kemampuan SIG antara lain:  
1) memetakan Letak; 2) memetakan Kuantitas; 3) 
memetakan Kerapatan ( Densities ); 4) memetakan 
perubahan; 5) memetakan apa yang ada di dalam 
dan di luar area [3].  
 
Untuk mengembangkan suatu SIG, maka diperlukan 
komponen yang membantu agar SIG bisa 
terselesaikan dengan baik. Komponen tersebut dapat 
dilihat pada gambar berikut [1] :  
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Gambar 1. Komponen Sistem Informasi Geografis  
 
Untuk membantu agar penelitian mudah dipahami 
dan diimplementasikan, maka perancangan sistem 
digunakanlah DFD ( Data Flow Diagram), PSPEC 
(Proses Spesification), kamus data, dan ERD (entitas 
relationship diagram) untuk penggambaran interaksi 
antar data. [2] 
 
3. Hasil Penelitian 
 
Perangkat untuk penggunaan sistem adalah 
perangkat yang harus ada untuk penggunaan Sistem 
Informasi Geografis ini, terdiri atas perangkat keras 
(hardware), perangkat lunak (software) dan 
perangkat pikir (brainware).  Hasil dari penelitian 
ini disesuaikan dengan rangkaian analisis yang 
dilakukan. Hasil yang diperoleh antara lain yaitu 1) 
pendefinisian proses yang diperoleh; 2) 
pendefinisian data; 3) antar muka yang 
dikembangkan. 
 
3.1. Proses yang diperoleh 
Hasil kajian yang didapat, proses – proses yang 
didapat antara lain : 
 
Tabel 1. Merupakan hasil dari penelaahan proses-
proses yang dibutuhkan dalam pembuatan SIG 
Jaringan Pipa Air Bersih. 
 

No.Proses Nama Coding 
1.0 Login ULogin.Pas 
2.1 Pemetaan Area UUp Area.Pas 

2.2 
Pemetaan Jaringan 
Pipa 

UUp Pipa.Pas 

2.3 Pemetaan Pelanggan Up Pelanggan.Pas  
2.4 Pemetaan Meter Air UUp SM.Pas 
2.5 Pemetaan Distribusi UUp Distribusi.Pas 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 

Mencari Area 
Mencari Jaringan Pipa 
Mencari Distribusi 
Mencari Meter Air 
Mencari Pelanggan 

UCari.Pas 

4.0 Registrasi User 
URegistrasi.Pas 
UGantiPass.Pas 

 
Proses tersebut diterjemahkan dalam bahasa 
pemrograman Delphi dengan suatu extensi .pas, 
untuk menampilkan hasil yang telah disebutkan pada 
tujuan.  
 

3.2. Data yang diperoleh 
 
Sesuai dengan kebutuhan sistem yang didukung oleh 
data, maka penelitian ini menghasilkan data yang 
terdiri dari data spasial dan informasi tambahan 
mengenai data spasial tersebut.  
 
Adapun data yang diperoleh sudah merupakan 
penggabungan data spasial dan informasi tambahan 
mengenai spasial yang dimaksud. Data tersebut 
antara lain :  
1. Pipa.Tab [ Kode_Pipa, Jns_Pipa, 

Diameter, Material, Pjng_Pipa, Thn_Pasang, 
Kon_Pelaks, Kedalaman, Status, Kode_Kel ] 

2. Hidrant.Tab [ Kode_Hidrant, 
Jns_Hidrant, Kode_Pipa, Kode_Kel, Kode_Jln ] 

3. Valve.Tab [Kode_Valve, Jns_Valve, 
Kode_Pipa, Kode_Kel, Kode_Jln ] 

4. Bulk Water Meter.Tab [ 
Kode_Bwm, Jml_Dist, Kode_Pipa, Kode_Kel, 
Kode_Jln ] 

5. Bangunan.Tab [Kode_Bangunan, 
Jml_Penghuni, Kode_Plgn, Kode_Kel, 
Kode_Jln ] 

6. Stand Meter.Tab [Kode_Sm, 
Merk_Sm, Jml_Pemakaian, Kode_Pipa, 
Kode_Bangunan, Kode_Kel, Kode_Jln] 

7. Lokasi.Tab [Kode_Jln, Kode_Pipa] 
 

3.3. Antarmuka yang diperoleh 
 
Untuk memudahkan transaksi, maka diperlukan 
antarmuk. Antarmuka ini memberikan fasilitas 
sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai pada 
penelitian ini. Berikut antar muka yang didapat : 
 

 
 

Gambar 2. Antarmuka SIG Pipa Air bersih 
 
Antarmuka ini merupakan kumpulan proses yang 
telah diperoleh menurut tabel 1.  
 
4. Pembahasan 
 
4.1. Analisis Masalah 
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Permasalahan yang timbul adalah perlu adanya 
perangkat lunak yang dapat membantu memberikan 
informasi tentang data letak suatu jaringan pipa 
(Pipa, hidrant, valve dan bulk water meter) dan 
pelanggan, dengan data tersebut dapat diperoleh 
informasi mengenai jumlah distribusi air dan 
kapasitas/volume pemakaian air disuatu lokasi/area. 
 
Selama ini sistem yang digunakan masih sederhana, 
data jaringan pipa dan pelanggan tersimpan secara 
terpisah sehingga membutuhkan waktu yang lama 
dalam mengumpulkan data yang diperlukan. 
 
Analisis pada data dan informasi adalah kebutuhan 
akan data apa saja yang dibutuhkan dalam SIG ini, 
sehingga data yang sudah diproses memberikan 
informasi yang diinginkan. 
 
Data yang di analisa dalam SIG ini dibagi menjadi 
dua, yaitu : 
1. Data Spasial : merupakan jenis data yang 

merepresentasikan aspek - aspek keruangan dari 
fenomena-fenomena yang terdapat di dunia 
nyata [1].   

2. Data Non Spasial : Data Atribut / Non Spasial 
merupakan jenis data yang merepresentasikan 
aspek-aspek deskriptif dari fenomena-fenomena 
yang dimodelkannya [1]. Untuk mendukung 
aplikasi ini maka diperlukan data non spasial, 
adalah data yang berisi keterangan yang 
melengkapi data spasial atau merupakan 
keterangan unsur-unsur dalam peta. 

 
Tabel 2. Data Spasial yang dibutuhkan dalam 
pembuatan SIG Jaringan Pipa Air [4] 

Jenis Data Spasial Model Data Spasial 

Peta batas Kelurahan Entity Area / Polygon 
Peta Jalan Entity Garis / Line 
Peta Batas RW Entity Area / Polygon ( Data 

Spasial Tambahan ) 
Peta Batas RT Entity Area / Polygon ( Data 

Spasial Tambahan ) 
Peta Batas Bangunan Entity Garis / Line ( Data Spasial 

Tambahan ) 
Peta Bangunan Entity Area / Polygon 
Peta Pipa Entity Garis / Line 
Peta Hidrant Entity Titik / Symbol 

Peta Valve Entity Titik / Symbol 
Peta Bulk Water Meter Entity Titik / Symbol 
Peta Stand Meter Entity Titik / Symbol 
Peta Pelanggan Entity Titik / Symbol 

 
Tabel 3. Data Non Spasial sebagai dukungan dari 
data spasial yang diperoleh pada tabel 2. 
 
Rincian Informasi dari data spasial maupun non 
spasial yang akan ditampilkan adalah peta jaringan 
pipa air bersih yang terdiri dari : 1) Informasi Area 
(IA);  2) Informasi Jaringan Pipa (IJP); 3) Informasi 
Distribusi (ID); 4) Informasi Meter Air (IMA); 5) 
Informasi Pelanggan (IP). Analisis terhadap data 
akan menghasilkan informasi, maka prosesnya dapat 
dilihat pada tabel di bawah ini: 
 
Tabel 4. Analisis Data dan Informasi, merupakan 
matrik hubungan data dan informasi yang 
dihasilkan. [4] 

 Informasi   
Data

IA  IJP ID IMA IP 

Data Kelurahan √ √ √ √ √ 
Data Jalan √ √ √ √ √ 
Data Bangunan √   √ √ 
Data Pipa  √ √ √  
Data Hidrant  √    
Data Valve  √    
Data Bulk Water Meter  √ √   
Data Stand Meter  √  √ √ 
Data Pelanggan    √ √ 

 
Analisis hubungan proses bisnis dan data, pada SIG 
ini adalah proses memperoleh informasi dari data 
yang dipilih dan kemudian ditampilkan 
informasinya, misalnya proses pemetaan area akan 
menggunakan data kelurahan yang selanjutnya akan 
menghasilkan informasi area, dsb. Proses bisnis 
yang didefinisikan menurut kebutuhan adalah: 1) 
Pemetaan Area (PA); 2)Pemetaan Jaringan Pipa 
(PJA); 3) Pemetaan Distribusi (PD); 4) Pemetaan 
Meter Air (PMA); 5)Pemetaan Pelanggan (PP). 
 
Tabel 5. Analisis hubungan proses bisnis dan data 
yang dituliskan dalam bentuk matrik. [4] 

    Proses Bisnis 
Data 

PA PJA PD PMA PP 

Data Kelurahan √ √ √ √ √ 
Data Jalan √ √ √ √ √ 
Data Bangunan √   √ √ 
Data Pipa  √ √ √  
Data Hidrant  √    
Data Valve  √    
Data Bulk Water Meter  √ √   
Data Stand Meter  √  √ √ 
Data Pelanggan    √ √ 

 
Dari analisa masalah diatas maka dapat dibentuk 
dekomposisi fungsi SIG jaringan Pipa Air Bersih. 
Dekomposisi fungsi ini akan menjelaskan tentang 
fungsi-fungsi yang akan dibutuhkan untuk sistem 
ini. Untuk lebih jelasnya maka dapat dilihat pada 
gambar di bawah ini. 
 

Atribut Objek Keterangan 

Atribut 
Kelurahan 

Kode_Kel, Nama_Kel, Jml_Pend, 
Tahun 

Atribut Jalan Kode_Jln, Nama_Jln 
Atribut Bangunan Kode_Bangunan, Jml_Penghuni 

Atribut Pipa 
Kode_Pipa, Jns_Pipa, Diameter, 
Material, Pjng_Pipa, Thn_Pasang, 
Kon_Pelaks, Kedalaman, Status 

Atribut Hidrant Kode_Hidrant, Jns_Hidrant  
Atribut Valve Kode_Valve, Jns_Valve 
Atribut Bulk 
Water Meter 

Kode_BWM, Jml_Dist 

Atribut Stand 
Meter 

Kode_SM, Merk_SM, Jml_Pemakaian 

Atribut 
Pelanggan 

Kode_Plgn, Nama_plgn, tmpt_lhr, 
tgl_lhr, Alamat, Kab/Kota, Kode_Pos, 
No_KTP, No_telp, Pekerjaan 
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Gambar 4. Dekomposisi Fungsi untuk setiap proses 
pada SIG Jaringan Pipa 
 
4.2. Perancangan Proses 

Perancangan SIG Jaringan Pipa Air Bersih meliputi 
perancangan rinci dan perancangan antarmuka. 
Perancangan rinci terdiri dari Data Flow Diagram 
(DFD), Spesifikasi Proses (PSPEC), Kamus Data 
[2], dan Entity Relationship Diagram (ERD) [5].  
Sedangkan perancangan antar muka merupakan 
proses perancangan atau mendesain suatu tampilan 
form yang nantinya akan disajikan. 
 
DFD level 1 merupakan proses tambahan dan jalur 
aliran informasi yang direpresentasikan pada saat 
DFD tingkat 0 di partisi untuk mengungkapkan 
detail yang lebih. DFD level 1 untuk SIG Jaringan 
Pipa Air Bersih di PDAM Kota Bandung adalah 
sebagai berikut : 
 

Gambar 5. Data Flow Diagram Level 1 SIG Jaringan 
Pipa Air Bersih. 
 

 
Gambar 6. Data Flow Diagram Level 2 Update Data 
Inventory. 
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Gambar 7. Data Flow Diagram Level 3 Proses 2.0 
Pemetaan Area. 
 
Tabel 6. Contoh PSPEC level 3 proses 2.1.1.  
Tambah Area. 
Setiap data yang mengalir pada gambar DFD, 
diperjelas kembali dengan menggunakan kamus 
data. Adapun contoh hasil kamus data dapat dilihat 
pada tabel berikut. 
 
Tabel 7.  Kamus Data Kelurahan  

 
Tabel 8. Kamus Data Jalan 

Kamus data Jalan 

Jln  Kode_Jln + Nama_Jln  

Kode_Jln {Integer}3 

Nama_Jln {Char}20 

 
4.3. Perancangan Data 
 
Untuk mendapatkan hasil sesuai dengan tabel  5 
yaitu analisis hubungan proses bisnis dan data yang 
dituliskan dalam bentuk matrik. Maka dibuatlah 
hubungan antara data tersebut dengan menggunakan 
ERD (entity relationship diagram). Berikut hasil 
analisis yang diterjemahkan ke dalam bentuk 
rancangan ERD [5].  
 

Proses 
2.1.1 

Tambah Area 

Input Data Kelurahan, Jalan, Bangunan 

Output Data Kelurahan, Jalan, Bangunan / Informasi Area 

Deskripsi 

Procedure Tambah_ Area;  
Pilih menu update; 
If menu update = tambah area Then  
Do Case 

               Case tambah area = data kelurahan 
                 Tambah data kelurahan 

               Case tambah area = data jalan 
                 Tambah data jalan 

               Case tambah area = data bangunan 
                 Tambah data bangunan 

               Otherwise 
              Data tidak ada 

       EndCase 
Keluarkan Informasi Area 

EndIf 
End. 

Kamus data Kelurahan 

Kel  
Kode_Kel + Nama_Kel + Jml_Pend + 
tahun 

Kode_Kel {Char}3 

Nama_Kel {Char}15 

Jml_Pend {Integer}5 

Tahun {Integer}4 
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Gambar 8. Entity Relationship Diagram antara data 
spasial dan Non spasial. 
5. Simpulan 

 
Setelah perangkat lunak Sistem Informasi Geografis 
Jaringan Pipa Air Bersih selesai dibuat, maka dapat 
disimpulkan : 
 
1. Informasi yang disajikan oleh Sistem Informasi 

Geografis Jaringan Pipa Air Bersih PDAM Kota 
Bandung yaitu : informasi mengenai Area, 
jaringan pipa, Distribusi, Meter Air dan 
Pelanggan. 
 

2. Sistem Informasi Geografis ini dilengkapi 
dengan fasilitas pencarian data inventory, 
sebagai fungsi unutk  mencari data pada setiap 
layer baik data spasial maupun non spasial, dan 
pencarian informasi area, jaringan pipa, 
distribusi, meter air dan pelanggan. Selain itu, 
dilengkapi juga dengan fasilitas update untuk 
melakukan proses tambah, edit, dan hapus pada 
data spasial maupun non spasial. 
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Abstrak 

Kualitas produk perangkat lunak memberikan nilai penting dalam pengembangan perangkat lunak. Sebuah 
model mengenai kualitas perangkat lunak dapat membantu pihak pengembang untuk menjamin produk mereka 
tetap sesuai dengan desain dan kebutuhan pelanggan. Dimulai dari tahun 1977 hingga saat ini telah berkembang 
model-model pengukuran kualitas produk perangkat lunak. Model yang terkenal adalah model kualitas oleh 
McCall, Boehm, FURPS, Dromey, ISO 9126. Selain model-model tersebut, masih terdapat model generik yang 
dikembangkan oleh Georgiadou. Makalah ini memberikan penjelasan mengenai masing-masing model tersebut. 
Hasil observasi terhadap model-model tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa ISO 9126 memberikan 
spesifikasi dan metrik kualitas produk perangkat lunak yang jelas, sehingga model ini lebih mampu 
mengakomodasi kebutuhan pengukuran kualitas produk perangkat lunak jika dibandingkan dengan model 
kualitas oleh Dromey, McCall, Boehm, FURPS, dan Georgiadou. Perbandingan kekurangan dan kelebihan dari 
model-model tersebut juga menjadi bahasan dalam makalah ini.  
 
Kata kunci : Model Kualitas, Produk Perangkat Lunak 
 
 
 
1. Pendahuluan 
 

Industri perangkat lunak semakin berkembang, 
hal ini harus diseimbangkan dengan kualitas 
perangkat lunak yang semakin baik. Pemangku 
kepentingan seperti klien, pengembang, pengguna, 
manajer, pengguji, eksekutif senior, atau pemangku 
kepentingan yang lain dapat memiliki persepsi yang 
berbeda mengenai kualitas perangkat lunak. Persepsi 
tersebut menjadi berbeda sesuai dengan lingkungan 
pengembangan dan implementasi dari perangkat 
lunak tersebut. 

Makalah ini merupakan hasil dari proses studi 
literatur untuk penelitian mengenai pengaruh budaya 
terhadap kualitas perangkat lunak, dimana penelitian 
tersebut saat ini sedang dalam proses pelaksanaan. 
Penelitian tersebut berupaya menginvestigasi 
pengaruh faktor budaya regional terhadap perilaku 
programmer yang dapat secara langsung 
mempengaruhi kualitas produk dan proses 
pengembangan perangkat lunak. Model pengukuran 
kualitas produk yang dipilih dalam penelitian 
tersebut adalah ISO 9126. Pemilihan ISO 9126 
sebagai model pengukuran telah melalui 
pertimbangan kelebihan dan kekurangan dari model-
model pengukuran yang ada.  

Terdapat beberapa temuan model pengukuran 
atau penilaian kualitas produk perangkat lunak, 
diantaranya adalah model kualitas Boehm, McCall, 
FURPS, ISO 9126, Dromey, Bawane dan Srikrishna, 

dan GEQUAMO. Masing-masing model pengukuran 
tersebut memiliki karakteristik dan sifat khas yang 
membedakan satu model dengan model lainnya. 
Sehingga dalam makalah ini akan dibahas mengenai 
karakteristik dari masing-masing model tersebut 
serta kelebihan dan kekurangan masing-masing 
model. 

Tujuan dari makalah ini adalah untuk 
memberikan gambaran mengenai model pengukuran 
kualitas produk perangkat lunak secara umum, 
pemahaman mengenai masing-masing model 
Boehm, McCall, FURPS, ISO 9126, Dromey, dan 
GEQUAMO. Tujuan umumnya adalah agar mampu 
memilih model pengukuran kualitas produk 
perangkat lunak yang tepat sesuai dengan kondisi 
tertentu.  

Pembahasan dilakukan hanya mengenai model 
kualitas oleh McCall, Boehm, FURPS, ISO/IEC 
9126, Dromey, dan GEQUAMO. Model-model 
tersebut merupakan model hirarkis. Model hirarkis 
dipilih sebab model ini mampu memberikan 
identifikasi dan klasifikasi sub-karakteristik atau 
sub-atribut daripada model non-hirarkis.  
 
2. Teori 

Sesuai dengan ISO/IEC 9126 [8] perangkat 
lunak dapat didefinisikan sebagai semua bagian dari 
program, prosedur, aturan, dan dokumentasi terkait 
dari sebuah sistem yang melakukan pemrosesan 
terhadap informasi. Sedangkan Produk perangkat 

No Makalah : 029
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lunak merupakan sekumpulan program komputer, 
prosedur, dokumentasi dan data terkait yang 
dirancang untuk disampaikan kepada pengguna [7]. 

Garvin menyebutkan bahwa terdapat lima 
pendekatan disiplin kualitas perangkat lunak yang 
dapat dijabarkan, yaitu: berbasis produk, berbasis 
pengguna, berbasis nilai, berbasis produksi, dan 
transcendent. Sesuai dengan teori Garvin tersebut, 
maka Evans [3] menyebutkan bahwa dalam definisi 
kualitas perangkat lunak berbasis produk, kualitas 
didasarkan pada sekumpulan atribut yang 
didefinisikan dengan baik serta harus diukur secara 
obyektif dan kuantitatif.  

ISO/IEC 9126 [8] mendefinisikan kualitas 
produk perangkat lunak sebagai totalitas 
karakteristik dari sebuah entitas yang memiliki 
kemampuan untuk memenuhi kondisi dan kebutuhan 
baik dari segi pengguna maupun pengembang. 
Pemenuhan terhadap karakteristik kualitas produk 
perangkat lunak menjadi bagian penting dalam 
konsep mengenai produk itu sendiri. Perbandingan 
karakteristik kualitas produk perangkat lunak sesuai 
dengan model-model yang diusulkan oleh peneliti 
dapat dilihat pada Tabel 1. Karakteristik kualitas 
yang muncul pada sebagian besar model adalah 
efficiency, Reliability, Functionality, usability, 
maintainability, dan portability. Oleh karena itu, 
karakteristik-karakteristik tersebut dalam makalah 
ini dianggap sebagai karakteristik utama untuk 
sebuah kualitas produk perangkat lunak. 
Tabel 1 Perbandingan Karakteristik Model Kualitas 
Produk Perangkat Lunak 
Karakteristik 

Kualitas 
McCall Boehm FURPS ISO 

9126
Dromey

Correctness √     
Reliability √ √ √ √ √ 
Efficiency √ √ √ √ √ 
Integrity √     
Usability √ √ √ √ √ 
Portability √ √  √ √ 
Testability √ √ √ √  
Understandability  √  √  
Flexibility √   √  
Interoperability √   √  
Maintainability √  √ √ √ 
Reusability √    √ 
Human 
Engineering 

 √    

Modifiability  √    
Functionality   √ √ √ 
Performance   √   
Maturity    √ √ 

Dengan ilustrasi pada Tabel 1, menjadi mudah 
untuk mengamati model-model yang mendukung 
karakteristik yang lebih luas, yaitu ISO 9126 dan 
McCall memberikan dukungan karakteristik yang 
lebih banyak dari Boehm, FURPS dan Dromey. 

Pemilihan model yang tepat untuk mengukur 
kualitas produk perangkat lunak seringkali 

membingungkan pihak pengembang. Pengukuran 
kualitas penting oleh pihak internal pengembang 
untuk tetap menjaga produk perangkat lunak mereka 
sesuai dengan requirement perangkat lunak. 

Pressman [11] menyebutkan bahwa metrik 
kualitas produk perangkat lunak seharusnya 
memiliki kriteria sebagai berikut: 
1. Sederhana dan dapat dihitung. Metrik perangkat 

lunak harus relatif mudah untuk dipelajari 
mengenai cara menurunkan metrik, dan 
perhitungan dalam metrik tidak memerlukan 
banyak usaha atau waktu. 

2. Persuasif secara empiris dan secara intuitif. 
Metrik harus memenuhi gagasan intuitif 
mengenai atribut produk yang dipertimbangkan. 

3. Konsisten dan obyektif. Metrik harus selalu 
menghasilkan hasil yang tidak ambigu. Pihak 
ketiga yang independen harus mampu 
memperoleh nilai metrik yang sama dengan 
menggunakan informasi yang sama mengenai 
perangkat lunak. 

4. Konsisten dalam penggunaan satuan dan 
dimensi. Perhitungan matematis dari metrik 
harus menggunakan tindakan yang tidak 
mengarah pada kombinasi unit yang tidak wajar.  

5. Bahasa pemrograman independen. Metrik harus 
didasarkan pada model analisis, rancangan 
model, atau struktur program itu sendiri. Mereka 
tidak harus bergantung pada kerumitan sintaks 
atau semantik bahasa pemrograman. 

6. Metrik merupakan sebuah mekanisme yang 
efektif untuk memberikan umpan balik yang 
berkualitas tinggi. Artinya, metrik harus 
menyediakan informasi yang dapat mengarah ke 
produk berkualitas tinggi akhir. 
Bagian berikutnya merupakan pembahasan 

mengenai masing-masing model dalam Tabel 1 dan 
perbandingan kelebihan serta kekurangan mereka.  

3. Pembahasan 

3.1 Model Kualitas oleh McCall  
McCall mengembangkan model kualitas pada 

tahun 1977 [7], serta model-model kontemporer 
lainnya, berasal dari militer AS dan terutama 
ditujukan untuk para pengembang sistem dan proses 
pengembangan sistem [11]. Model kualitas oleh 
McCall berupaya untuk menjembatani kesenjangan 
antara pengguna dan pengembang dengan berfokus 
pada sejumlah faktor kualitas perangkat lunak yang 
mencerminkan kedua pandangan pengguna dan 
prioritas pengembang. 

Gagasan di balik model kualitas McCall adalah 
bahwa faktor kualitas harus memberikan gambaran 
kualitas perangkat lunak yang lengkap berdasarkan 
sudut pandang pengguna dan pengembang. Basis 
jawaban dalam pertanyaan-pertanyaan yang 
diajukan oleh model McCall adalah “yes” atau “no”. 
Kitchenham [9] dan Ortega [10]menyebutkan bahwa 
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hal tersebut menimbulkan beberapa kritik mengenai 
pendekatan oleh McCall yaitu bahwa penilaian 
kualitas secara subyektif diukur berdasarkan 
penilaian pada orang menjawab pertanyaan. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa model kualitas 
perangkat lunak oleh McCall akan menghasilkan 
validitas hasil penilaian kualitas produk perangkat 
lunak yang relatif rendah. Selain itu, model McCall 
juga tidak mengikutsertakan karakteristik 
functionality perangkat lunak dalam modelnya. 
Berdasarkan ISO/IEC 9126 [8] karakteristik 
functionality merupakan kemampuan dari produk 
perangkat lunak untuk memberikan fungsi yang 
memenuhi keadaan dan kebutuhan dalam kondisi 
tertentu.  

Dalam model yang dikembangkan oleh peneliti 
selanjutnya seperti misalkan Boehm, karakteristik 
functionality telah diikutsertakan dan menjadi bagian 
karakteristik yang penting dalam kualitas produk 
perangkat lunak. 

 
3.2 Model Kualitas oleh Boehm 

Model Boehm mencoba untuk secara kualitatif 
mendefinisikan kualitas perangkat lunak melalui 
himpunan atribut dan metrik. Model Boehm 
memiliki kemiripan dengan model kualitas McCall 
[1,10], yaitu menyajikan model struktur hirarkis 
yang terdiri dari karakteristik tingkat tinggi, 
karakteristik tingkat menengah, karakteristik 
primitif-yang masing-masing memberikan kontribusi 
ke tingkat kualitas secara keseluruhan. 

Karakteristik tingkat tinggi mencakup tiga 
pertanyaan utama yang pembeli dari perangkat lunak 
telah: 
• Utilitas saat ini (as-is): Seberapa baik (mudah, 

terpercaya, efisien) perangkat lunak dapat 
digunakan saat ini? 

• Maintainability: Seberapa mudah untuk 
memahami, memodifikasi dan pengujian ulang 
perangkat lunak? 

• Portability: Apakah saya masih dapat 
menggunakan perangkat lunak yang sama jika 
saya mengubah lingkungan saya? 

Boehm lebih banyak berfokus pada upaya 
dalam pemeliharaan efektivitas biaya perangkat 
lunak, dimana untuk peningkatan kemampuan 
adalah dengan pertimbangan kualitas perangkat 
lunak itu sendiri [9]. 

Kelemahan dari model kualitas oleh Boehm 
adalah hanya berisikan diagram tanpa adanya 
pengukuran dari kualitas masing-masing 
karakteristik tersebut [6]. Hal ini akan memberikan 
hambatan apabila model Boehm ingin digunakan 
untuk mengukur kualitas perangkat lunak. Namun, 
model Boehm dapat digunakan sebagai pedoman 
awal untuk menilai kualitas produk perangkat lunak 
secara kualitatif.  
 
3.3 FURPS 

Kategori kualitas dalam FURPS terdiri dari dua 
jenis yang berbeda, yaitu: Fungsional (F) dan Non-
fungsional (URPS) [12]. Kategori ini dapat 
digunakan baik sebagai persyaratan produk serta 
dalam penilaian kualitas produk. 

FURPS merupakan singkatan dari [11]: 
1. Functionality, yang dinilai melalui evaluasi fitur 

dan kemampuan dari program, generalisasi dari 
fungsi yang disampaikan dan keamanan dari 
keseluruhan system 

2. Usability, yang dinilai dengan 
mempertimbangkan faktor manusia, estetika 
secara keseluruhan, konsistensi, dan 
dokumentasi. 

3.  Reliability, yang dievaluasi dengan mengukur 
frekuensi dan dampak yang dihasilkan oleh 
kegagalan, akurasi dari hasil, dan rata-rata waktu 
kegagalan, kemampuan dari program untuk 
diperbaiki 

4. Perfomance, yang diukur melalui kecepatan 
waktu proses, waktu respon, tingkat konsumsi 
sumber daya, is measured by processing speed, 
response time, resource consumption, dan efisiensi.  

5. Supportability, merupakan kombinasi 
kemampuan dari program untuk dapat diperluas, 
diadaptasikan, dan memberikan servis.  
Kelemahan dari model ini adalah tidak 

mengikutsertakan konsep portability didalamnya. 
Berdasarkan ISO/IEC 9126 [8] portability 
merupakan kemampuan dari perangkat lunak untuk 
ditransfer dari satu lingkungan ke lingkungan yang 
lain. 
 
3.4 ISO 9126 

ISO/IEC 9126 pertama dipublikasikan pada 
tahun 1991. Kritik terhadap model kualitas ISO/IEC 
9126:1991 adalah mengenai tidak terdapatnya 
rincian bagaimana cara karakteristik diukur [9,12]. 
Namun The International Organization For 
Standardization  (ISO) mengembangkan kembali 
ISO/IEC 9126 yang kemudian mulai dipublikasikan 
pada tahun 2001. Dalam dokumen ISO/IEC 
9126:2001 terdapat penambahan metrik pengukuran 
yang dapat digunakan sebagai panduan untuk 
mengukur masing-masing karakteristik.  

Metrik yang tercantum dalam ISO / IEC 9126 
tidak dimaksudkan untuk menjadi sebuah kumpulan 
yang harus dipenuhi seluruhnya. Pengguna dapat 
memilih atau memodifikasi dan menerapkan metrik 
dari ISO/IEC TR 9126 untuk pengukuran kualitas 
external perangkat lunak atau mungkin 
mendefinisikan metrik aplikasi spesifik untuk 
domain aplikasi individu. 

Berdasarkan ISO/IEC 9126 kualitas perangkat 
lunak produk dapat dievaluasi dengan mengukur 
atribut internal yang dapat dilakukan selama proses 
pengembangan produk (produk belum selesai 
sepenuhnya), atau dengan mengukur atribut 
eksternal yang biasanya dapat dilakukan dengan 
mengukur perilaku kode program ketika dijalankan, 
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atau dengan mengukur kualitas atribut ketika 
digunakan oleh user (quality in use).  

Kerangka kerja yang ditawarkan oleh ISO/IEC 
9126 melibatkan ketiga evaluasi yang telah 
disebutkan sebelumnya. Dimana kualitas proses 
(kualitas dari proses-proses selama siklus hidup 
pengembangan perangkat lunak) akan berkontribusi 
dalam meningkatkan kualitas produk (baik kualitas 
dari segi internal maupun eksternal), dan kualitas 
produk akan berkontribusi dalam meningkatkan 
kualitas dalam penggunaan.  

Secara umum, ISO 9126 menyediakan metrik 
pengukuran kualitas produk perangat lunak yang 
memberikan kejelasan mengenai cara, tujuan, input, 
output, dan formulasi pengukuran, serta pemangku 
kepentingan yang menjadi sasaran dari pengukuran. 
Kelebihan dari model ini adalah memberikan 
pengukuran dari sisi internal dan eskternal perangkat 
lunak. 

 
3.5 Model Kualitas oleh Dromey 

Dromey berupaya untuk menemukan kaitan 
langsung antara atribut kualitas dan karakteristik 
produk yang berkaitan.  

Model kualitas oleh Dromey [2] mendukung 
pembangunan kualitas dalam perangkat lunak, 
memberikan definisi dari standar pengkodean untuk 
bahasa pemrograman yang spesifik, secara 
sistematis mengklasifikasikan kecacatan kualitas, 
dan pengembangan auditor kode otomatis untuk 
mendeteksi kecacatan kualitas dalam perangkat 
lunak. Karakteristik kualitas perangkat lunak dalam 
model Dromey terbagi dalam behaviours (perilaku) 
and uses (penggunaan) perangkat lunak.  

Awalnya, kelebihan dari model kualitas oleh 
Dromey dibandingkan dengan ISO 1926:1991 
adalah memperhitungkan karakteristik atau perilaku 
maturity yang menjadi bagian dari realiability 
perangkat lunak. Namun, pada ISO 9126:2001, sub-
karakteristik maturity juga telah ditambahkan dalam 
karakteristik reliability.  

Beberapa hal yang ditawarkan oleh model 
Dromey adalah sebagai berikut: 
• Panduan yang sistematis untuk membangun 

kualitas internal perangkat lunak 
• Sebuah cara sistematis untuk mengidentifikasi/ 

mengklasifikasikan karakteristik perangkat 
lunak dan kecacatan kualitas 

• Sebuah struktur yang dapat dipahami pada 
tingkat tertentu, yang mudah diadaptasikan. 

Dromey menambahkan reusability kedalam 
enam karakteristik ISO/IEC 9126:1991 yang 
memungkinkan refleksi terhadap perubahan 
menuju konsep Object Oriented (OO) dan 
penekanan dalam penggunaan ulang. Reusability 
merupakan tingkat kemudahan dalam menggunakan 
ulang bagian dari sistem pada sistem yang lain. 
Dromey sendiri menyebutkan bahwa reusability 
dapat digunakan untuk menggambarkan perangkat 

lunak yang mudah beradaptasi dan dimodifikasi 
untuk digunakan dalam konteks lain, atau lebih tegas 
lagi reusability menjelaskan perangkat lunak yang 
memiliki sifat yang memungkinkan untuk digunakan 
dalam konteks aplikasi lain tanpa perubahan. 

Kelemahan dari model Dromey adalah kesulitan 
dalam menjustifikasi atribut reliability dan 
maintainability dari sistem sebelum secara aktual 
dioperasionalkan dalam area produk [12].  

 
3.6 Model Generik GEQUAMO 

Georgiadou [4] mengembangkan model kualitas 
generik dapat dikustomisasi yaitu: GEQUAMO 
(GEneric, multilayered and customisable QUAlity 
MOdel). Model ini  memungkinkan setiap 
pemangku kepentingan untuk membangun model 
mereka sendiri tergantung pada kebutuhan mereka. 
Georgiadou menemukan bahwa kabutuhan dari 
pihak pengembang, pengguna, dan sponsor dapat 
bersinergi namun sering kali menimbulkan konflik. 
Dalam upaya lebih lanjut untuk membedakan antara 
stakeholder, Siaka dkk [13] mempelajari sudut 
pandang pengguna, sponsor dan pengembang 
sebagai tiga konstituen penting/ stakeholder dan 
menyarankan atribut yang penting bagi setiap 
konstituens serta tingkat kepentingan. Siaka dan 
Georgiadou [14] berbasiskan ISO 9126:1991 serta 
menggunakan hasil empiris, mereka menambahkan 
dua karakteristik baru yaitu Extendibility dan 
Security yang kini telah terbukti menjadi hal yang 
penting lingkungan global dan saling terkoneksi. 
Namun pada ISO 1926:2001 sub-karakteristik 
security telah ditambahkan pada karakteristik 
functionality.  

4. Perbandingan Model Kualitas 

Representasi perbandingan dalam bentuk 
tabulasi akan lebih memudahkan untuk mengamati 
perbedaan dari model-model kualitas tersebut. 
Model kualitas oleh Boehm dan McCall merupakan 
model awal yang telah banyak digunakan sebagai 
dasar pengembangan usulan model oleh praktisi dan 
peneliti. Sehingga perbandingan yang dilakukan 
hanyalah pada model kualitas oleh Dromey, ISO 
9126:2001, dan GEQUAMO, yang dirasakan cukup 
merepresentasikan model sebelumnya.  

Perbandingan karakter dari model Dromey, 
ISO 9126:2001, dan Georgiadou disampaikan pada 
Tabel 2. Perbandingan karakter model 
kualitas 
Tabel 2. Perbandingan karakter model kualitas 

Kriteria Dromey ISO 9126 GEQUAMO
Fokus 
utama 

Kode 
program, 
bahasa 
pemrogram
an 

Sisi internal, 
eksternal,  
dan kualitas 
penggunaan 
perangkat 
lunak 

Kualitas 
dari sudut 
pandang 
Developer, 
User, 
Sponsor.  
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Kriteria Dromey ISO 9126 GEQUAMO
Jumlah 
Karakte-
ristik 

7 
karakteris-
tik, dengan 
28 sub 
karakteris-
tik 

6 
Karakteristik 
dengan 27 
sub 
karakteristik 
untuk kualitas 
internal dan 
eksternal  

Generik. 
Tengantung 
kebutuhan 

Sasaran 
audience 

Programm
er, dan 
designer 

Developers,  
Maintainers,  
Requirers , 
users 

Developer, 
User, 
Sponsor 

Bentuk 
Penguku-
ran 

Tidak 
terdapat. 
 

27 Metrik 
Internal, 27 
Metrik 
Eksternal, 
dan 4 Metrik 
Kualitas 
Penggunaan 

Tidak 
terdapat. 
 

 
Berdasarkan perbandingan karakter model 

yang ditunjukkan pada Tabel 2 di atas, maka dapat 
dilihat bahwa model Dromey akan sangat 
mendukung pembangunan kualitas perangkat lunak 
dari segi kode program dan bahasa pemrograman. 
Namun apabila model Dromey dibandingkan dengan 
ISO/IEC 1926 berdasarkan sasaran audience, maka 
ISO/IEC 9126 memiliki sasaran audience yang lebih 
luas. Sudut pandang kualitas programmer dan 
designer oleh model Dromey telah tercakup dalam 
sudut pandang developers oleh ISO/IEC 9126. 

Perbandingan keunggulan dari model kualitas 
oleh Dromey, ISO 9126:2001, dan Georgiadou 
dipresentasikan pada Tabel 3. Sedangkan kelemahan 
dari model-model tersebut ditunjukkan dalam 
Berdasarkan perbandingan keunggulan yang 
disampaikan pada Tabel 3, dapat dilihat 
bahwa konsep dari model Dromey 
adalah bersifat mendetail pada kode 
program. Model ini akan sangat tepat 
apabila digunakan sebagai panduan 
untuk membangun kualitas produk 
perangkat lunak dengan kode program 
yang bersifat reusable. Namun, apabila 
dibutuhkan model untuk pengukuran 
kualitas produk perangkat, maka 
kerangka kerja serta metrik dalam 
ISO/IEC 9126 dapat digunakan sebagai 
acuan yang tegas.  

Model GEQUAMO merupakan usulan model 
yang mengenkapsulasi kebutuhan dari pemangku 
kepentingan yang berbeda, serta memiliki gaya 
dinamis dan fleksibel sehingga memungkinkan 
masing-masing pemangku kepentingan untuk 
membangun model mereka sendiri yang 

merefleksikan penekanan terhadap masing-masing 
atribut yang dibutuhkan.  

Tabel 4. 
Tabel 3 Perbandingan Keunggulan Model 
Kualitas Produk Perangkat Lunak 

Model Keunggulan 
Dromey - Perbaikan dan pengembangan dari 

ISO 9126:1991. 
- Tepat digunakan untuk menilai 

kualitas produk perangkat lunak dari 
perspektif programmer dan designer 
berdasarkan kode dan struktur 
program.  

- Hubungan antara satu atribut kualitas 
dengan atribut kualitas yang lain 
jelas. Misal: Computable 
mempengaruhi functionality dan 
reliability, dimana computable 
merupakan tanggung jawab 
programmer.  

- Terdapat sistem analisis yang kuat, 
fleksibel, dan statis yang disebut 
dengan code auditor, walapun tidak 
dijelaskan bagaimana cara 
penggunaannya. 

- Mengikutsertakan prinsip reusability. 
ISO 9126 - Menginvestigasi kualitas dari sisi 

internal, external, dan kualitas 
penggunaan (quality in use). 

- Menyediakan metrik untuk 
pengukuran kualitas. 

- Sasaran, input, tujuan, bahan, dan 
material pengukuran jelas. 

- Merupakan standar internasional, dan 
model yang paling banyak digunakan 
oleh praktisi [6]. 

- Bersama dengan ISO 15504 dapat 
digunakan untuk manajemen proses. 

- Bersama dengan ISO 12207 dapat 
digunakan untuk framework kualitas 
produk dalam proses siklus hidup 
utama. 

- Bersama dengan ISO 9001 dapat 
digunakan untuk proses jaminan 
kualitas. 

GEQUAMO - Memberikan sudut pandang kualitas 
dari user, developer, dan sponsor. 

- Merupakan model yang bersifat 
generik dan dapat dikustomisasi. 

 
Berdasarkan perbandingan keunggulan yang 

disampaikan pada Tabel 3, dapat dilihat bahwa 
konsep dari model Dromey adalah bersifat mendetail 
pada kode program. Model ini akan sangat tepat 
apabila digunakan sebagai panduan untuk 
membangun kualitas produk perangkat lunak dengan 
kode program yang bersifat reusable. Namun, 
apabila dibutuhkan model untuk pengukuran kualitas 
produk perangkat, maka kerangka kerja serta metrik 
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dalam ISO/IEC 9126 dapat digunakan sebagai acuan 
yang tegas.  

Model GEQUAMO merupakan usulan model 
yang mengenkapsulasi kebutuhan dari pemangku 
kepentingan yang berbeda, serta memiliki gaya 
dinamis dan fleksibel sehingga memungkinkan 
masing-masing pemangku kepentingan untuk 
membangun model mereka sendiri yang 
merefleksikan penekanan terhadap masing-masing 
atribut yang dibutuhkan.  
Tabel 4 Perbandingan Kelemahan Model 
Kualitas Produk Perangkat Lunak 

Model Kelemahan 
Dromey - Berfokus hanya melalui perspekstif 

kode program, bukan sudut pandang 
keseluruhan sistem secara utuh. 

- Tidak memiliki metrik pengukuran. 
ISO 9126 - Skala pengukuran tidak 

didefinisikan, namun dapat merujuk 
pada ISO/IEC 14598-1. 

- Tidak mengikutsertakan reusability. 
- Hasil pengukuran kuantitatif tanpa 

penjelasan kualitatif. 
GEQUAMO - Tidak menyediakan metrik untuk 

mengukur tingkat pencapaian 
kualitas. 

- Model generik dapat 
membingungkan apabila tidak 
memiliki kejelasan kebutuhan 
masing-masing stakeholder yang 
berkaitan.  

 
Untuk meminimalisasi kelemahan dari satu 

model, maka penggunaan model tersebut dapat saja 
dikombinasikan. Misalkan, kode dan struktur 
program dapat dibangun dengan panduan dari model 
Dromey, dan kualitas internal dan ekternal serta 
kualitas penggunaan dapat diukur dengan 
menggunakan ISO/IEC 9126.  
 
5. Kesimpulan 

Sebuah produk yang efisien diperoleh ketika 
dilakukan perancangan fisik yang benar dan praktek 
pemrograman diterapkan.  

Tidak terdapat model yang tepat untuk semua 
permasalahan. Pemilihan model dapat disesuaikan 
dengan kondisi dari lingkungan dan atau kebijakan 
dari perusahaan. Pengembang perangkat lunak dapat 
memilih model kualitas oleh Dromey apabila lebih 
mengutamakan prinsip penggunaan ulang dari  
bagian-bagian perangkat lunak serta eksplorasi 
mendalam terhadap kualitas produk dari perspektif 
kode dan struktur program. Sedangkan ISO 9126 
dapat dipilih apabila ingin mematuhi standar 
internasional. Kepatuhan terhadap standar 
internasional dapat membantu pihak pengembang 
dan user untuk dapat lebih diterima secara 
internasional.  

Diantara semua model yang menjadi bahasan 
dalam makalah ini dan model lainnya yang telah 
dipelajari, ditemukan bahwa ISO 9126 merupakan 
model yang paling menarik, terlepas dari beberapa 
keterbatasan. Model ini juga memberikan kejelasan 
mengenai cara pengukuran melalui metrik yang 
disajikan. ISO 9126 merupakan standar internasional 
yang dapat digunakan bersama-sama dengan 
beberapa standar internasional lain untuk 
memperoleh kualitas perangkat lunak dari segi 
produk dan proses pengembangan. Untuk alasan 
tersebut, maka model ISO 9126 merupakan model 
yang paling tepat untuk dipilih sebagai model dalam 
pengukuran kualitas produk perangkat lunak. 
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Abstrak 

Manajemen sumberdaya informasi di Indonesia relatif masih terkendala masalah klasik yaitu tidak adanya 
panduan umum standar yang dapat dijadikan sebagai kerangka kerja untuk melaksanakan manajemen 
sumberdaya informasi yang baik. Penelitian-penelitian yang dihasilkan cenderung aplikatif dan berorientasi 
teknis. Padahal banyak aspek lingkungan yang tak kalah pentingnya dalam manajemen sumber daya informasi 
yaitu, tujuan dan prinsip, peran dan tanggung jawab, deliverables, aktivitas, organisasi dan budaya, teknologi, 
praktek dan teknik. Penelitian ini difokuskan untuk mengembangkan blue print tata kelola sumberdaya informasi 
di perguruan tinggi yang difokuskan pada pendeskripsian aktivitas tata kelola arsitektur data. 
 
Kata kunci : arsitektur data, blue print, perguruan tinggi, sumberdaya informasi  
 
 
 
 
 
1. Pendahuluan  
 

Data dan informasi merupakan denyut nadi 
ekonomi abad 21. Di era informasi, data dikanal 
sebagai aset penting bagi suatu organisasi. Tidak ada 
organisasi yang dapat berjalan secara efektif tanpa 
data yang berkualitas. Seringkali data dijadikan 
patokan untuk pengambilan keputusan, menyediakan 
produksi atau layanan yang lebih baik, memangkas 
biaya produksi, dan mengendalikan risiko. Institusi 
pemerintah, akademik, maupun organisasi non-profit 
juga memerlukan data yang berkualitas untuk 
mengarahkan kegiatan operasional, taktikal, dan 
strategis mereka menuju ke arah yang lebih baik. 

Di Indonesia khususnya, manajemen 
sumberdaya informasi masih terkendala masalah 
klasik yaitu tidak adanya panduan umum standar 
yang dapat dijadikan sebagai kerangka kerja untuk 
melaksanakan manajemen sumberdaya informasi 
yang baik. Penelitian-penelitian yang dihasilkan 
cenderung aplikatif dan berorientasi teknis. Padahal 
banyak aspek lingkungan yang tak kalah pentingnya 
dalam manajemen sumber daya informasi yaitu, 
tujuan dan prinsip, peran dan tanggung jawab, 
deliverables, aktivitas, organisasi dan budaya, 
teknologi, praktek dan teknik [7] 

Pada tahun 2007, pemerintah Indonesia melalui 
Teknologi Nasional (Detiknas) mengeluarkan suatu 
panduan umum tata kelola teknologi informasi 
nasional. Panduan umum ini merupakan adopsi dari 

beberapa kerangka kerja seperti COBIT dan ITIL. 
Panduan umum ini memuat hal-hal seperti prinsip 
dan model, struktur dan peran, dan proses tata kelola 
[2] 

Namun demikian panduan umum tersebut tidak 
membahas bagaimana sumber daya informasi 
selayaknya dikelola. Teknologi informasi dan 
komunikasi (TIK) dan informasi merupakan dua hal 
yang berbeda. TIK dapat dianalogikan sebagai 
sebuah pipa, pompa, dan tangki dalam sebuah sistem 
saluran air. Informasi dianalogikan seperti air yang 
mengalir dalam pipa pada sistem saluran air 
tersebut.  Jika seandainya kita mengkhawatirkan air 
yang akan kita konsumsi tercemar, tukang ledeng 
manakah yang dapat membantu kita? Jawabannya 
tentu tidak ada karena tukang ledeng bekerja terkait 
instalasi pipa, pompa dan tanki air, tetapi tidak 
bertanggung jawab terhadap apa yang mengalir 
didalamnya. Kita tentu selayaknya memanggil 
seseorang yang memiliki keahlian dallam menguji 
kualitas air. Ilustrasi tersebut dapat menggambarkan 
bagaimana tata kelola TIK dan informasi adalah dua 
hal yang berbeda namun memiliki tingkat 
kepentingan yang sama [8]. 

Penelitian ini difokuskan untuk 
mengembangkan suatu panduan umum manajemen 
sumberdaya informasi di perguruan tinggi (yang 
difokuskan pada deskripsi aktivitas manajemen 
arsitektur data. Panduan umum ini diharapkan dapat 
mendefenisikan kebutuhan data untuk perancangan 

No Makalah : 030
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cetak biru yang dapat memenuhi kebutuhan 
informasi enterprise.  

Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan 
suatu panduan umum yang dapat membantu 
perguruan tinggi untuk melakukan perencanaan 
dengan memperhatikan visi dan cara pandang 
kedepan untuk menghasilkan data yang berkualitas, 
mengidentifikasi dan mendefenisikan kebutuhan 
data umum, merancang struktur konseptual dan 
perencanaan untuk memenuhi kebutuhan data kini 
dan masa yang akan datang. 

 
 
2. Diagram Konteks Manajemen Arsitektur 

Data 
 
Arsitektur data merupakan satu set artifak 

terintegrasi yang digunakan untuk mendefenisikan 
kebutuhan data, mengarahkan integrasi dan kontrol  
aset data, dan menyelaraskan investasi data dengan 
strategi bisnis. Arsitektur data juga merupakan 
kumpulan master cetak biru terintegrasi pada level 
abstraksi yang berbeda-beda. Arsitektur data 
mencakup nama data formal, defenisi data 
komprehensif, struktur data yang efektif, aturan 
integritas data yang tepat, dan dokumentasi data 
yang tangguh  

Arsitektur data enterprise merupakan bagian 
dari arstitektur enterprise yang lebih luas, dimana 
arsitektur data berintegrasi dengan arsitektur bisnis 
dan teknologi lain. Arsitektur enterprise 
mengintegrasikan arsitektur data, proses, organisasi, 
aplikasi dan teknologi. Arsitektur enterprise 
membantu organisasi mengelola perubahan dan 
meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas [7] 

Diagram konteks fungsi manajemen arsitektur 
data ditunjukkan pada gambar 1. Diagram konteks 
juga menggambarkan mendeskrisikan peran-peran 
dan organisasi tata kelola data [6] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Diagram Konteks Manajemen Arsitektur Data 
 
 

  



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2012, STMIK - STIKOM Bali 23-25 Pebruari 2012 

142 
 

3. Deskripsi Aktivitas 
 
Pada bagian berikut akan dideskripsikan delapan 
aktivitas manajemen arsitektur data yang diusulkan. 

 
3.1 Memahami Kebutuhan Informasi 

Enterprise 
 

Gunakan dokumentasi dan laporan sistem 
terkini, dan wawancara terhadap partisipan. Materi 
ini menyediakan daftar entitas data penting, atribut 
data, dan kalkulasi. Organisasikan item-item tersebut 
melalui unit bisnis dan area subjek. Tinjau ulang 
daftar tersebut kepada partisipan untuk memastikan 
kesesuaian kategorisasi dan kelengkapan. Daftar 
tersebut kemudian dapat dijadikan kebutuhan dasar 
model data enterprise perguruan tinggi. 

 
3.2 Memahami Kebutuhan Informasi 

Enterprise 
 

Pemodelan data mencakup metoda analisa dan 
desain yang digunakan untuk mendefenisikan dan 
menganalisa kebutuhan data enterprise perguruan 
tinggi[1], merancang struktur data lojik dan fisik 
untuk mendukung kebutuhan tersebut [2]. 
 
3.2.1 Model Data Enterprise 

 
Model data enterprise merupakan model data 

terintegrasi, berorientasi subjek yang 
mendefenisikan data penting yang dihasilkan dan 
dikonsumsi oleh perguruan tinggi. 

a. terintegrasi, berarti semua data dan aturan 
dalam suatu perguruan tinggi digambarkan 
satu kali sebagai cara pandang terhadap 
enterprise, dan bukan merefleksikan 
sebagian fungsi atau cara pandang 
departemen tertentu 

b. berorientasi subjek, berarti model dibagi 
kedalam area subjek umum yang 
menjangkau berbagai proses bisnis dan 
sistem aplikasi 

c. esensial, berarti data penting untuk operasi 
yang efektif dan pengambilan keputusan di 
perguruan tinggi. 

 

3.2.2  Model Area Subjek 
 

Model area subjek merupakan sekumpulan area 
subjek utama yang secara kolektif menyatakan 
lingkup esensi penting dalam enterprise. Terdapat 
dua cara untuk mengkomunikasikan model area 
subjek : 

a. suatu garis besar, yang mengorganisasikan 
area subjek yang lebih kecil dalam area 
subjek yang lebih besar 

b. suatu diagram yang mempresentasikan dan 
mengorganisasikan area subjek secara 
visual untuk referensi yang lebih mudah. 

3.2.3  Model Data Logika 
 
Sejumlah model data enterprise juga mencakup 

diagram model data logika untuk setiap area subjek, 
menambahkan satu level yang lebih rinci dibawah 
model data konseptual dengan menggambarkan 
atribut data penting untuk setiap entitas bisnis. 
Model data logika mengidentifikasi kebutuhan data 
tentang setiap proses dalam entitas bisnis. Diagram 
model data logika dilanjutkan untuk merefleksikan 
perspektif enterprise. Diagram model data logika 
bersifat netral dan independen terhadap berbagai 
konteks kebutuhan, penggunaan, dan aplikasi. 

 
3.3 Menganalisa dan Menyelaraskan dengan 

Model Bisnis Lain 
 

Aktivitas ini dilakukan melalui analisa rantai 
nilai informasi. Analisa rantai nilai informasi 
memetakan hubungan antara elemen model 
enterprise dengan model bisnis lain. Rantai nilai 
informasi merupakan keluaran dari arsitektur data, 
dimana setiap matriks-nya merupakan bagian dari 
proses bisnis, organisasi, dan arsitektur aplikasi. 
 
 
3.4 Menganalisa dan Menyelaraskan dengan 

Model Bisnis Lain 
 

Arsitektur teknologi data memberi arahan 
dalam pemilihan dan integrasi teknologi yang 
berkaitan dengan data. Arsitektur teknologi data 
mendefenisikan kategorisasi perangkat standar, 
perangkat yang lebih disukai dalam setiap kategori, 
teknologi standar dan protokol untuk setiap integrasi 
teknologi. Kategorisasi teknologi dalam arsitektur 
teknologi data adalah : 

 sistem manajemen basis data (DBMS) 
 utilities manajemen basis data 
 perangkat pemodelan data dan manajemen 

model 
 perangkat lunak bisnis cerdas (business 

intelligent software) untuk kegiatan analisa 
dan pelaporan 

 extract transform load (ETL), change data 
capture (CDC), dan perangkat integrasi 
data lainnya 

 perangkat analisa kualitas data dan 
pembersihan data 

 perangkat lunak manajemen metadata, 
mencakup repositori metadata. 
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Komponen arsitektur teknologi tercakup dalam 
kategori yang berbeda : 

 current, produk-produk yang saat ini telah 
mendukung dan digunakan 

 deployment period, produk-produk yang 
dibangun untuk penggunaan 1-2 tahun 
kedepan 

 strategic period, produk-produk yang 
diharapkan tersedia untuk digunakan untuk 
jangka waktu lebih dari 2 tahun kedepan 

 retirement, produk-produk yang sudah 
tidak digunakan lagi atau direncanakan 
untuk tidak digunakan lagi pada tahun ini 

 preferred, produk-produk yang lebih 
disukai untuk digunakan diberbagai 
aplikasi 

 containment, produk-produk yang 
penggunaanya dibatasi oleh sejumlah 
aplikasi 

 emerging, produk-produk yang sedang 
dalam tahap penelitian dan diarahkan agar 
dimungkinkan untuk dibangun dimasa 
mendatang. 

3.5 Mendefeniskan dan Mengelola Arsitektur 
Integrasi Data 

 
Arsitektur integrasi data mendefenisikan 

bagaimana data mengalir melalui seluruh sistem dari 
awal hinga akhir. Arsitektur integrasi data mencakup 
arsitektur data dan arsitektur aplikasi yang mengatur 
aliran data ke dalam sistem, diantara basisdata, dan 
latar belakang sistem.  

Pemetaan dan dokumentasi hubungan antara 
elemen-elemen model enterprise yang berbeda-beda 
dapat dilakukan dengan menggunakan sekumpulan 
matriks dua dimensi. Matriks dapat dibangun dengan 
metode Business System Planning (BSP), atau 
Information System Planning (ISP). Matriks tersebut 
dapat mendefenisikan hubungan ke aspek lain dari 
arsitektur enterprise yang mencakup : 

 data yang berkaitan dengan peran-peran 
bisnis di perguruan tinggi , 
menggambarkan peran-peran mana yang 
bertanggung jawab terhadap pembuatan, 
pengubahan, penghapusan, dan penggunaan 
data yang berkaitan dengan entitas bisnis 
(CRUD) 

 data yang berkaitan dengan organisasi 
bisnis tertentu di perguruan tinggi beserta 
tanggung jawabnya 

 data yang berkaitan dengan aplikasi-
aplikasi yang melalui sejumlah fungsi 
bisnis di perguruan tinggi 

 data yang berkaitan dengan dimana 
perbedaan-perbedaan lokal terjadi. 

Arsitektur integrasi data secara umum dibagi 
menjadi data warehouse, staging database, data 
mart yang mendukung business intelligent dari 
basisdata sumber, operational data stores (ODS), 
manajemen master data, sistem manajemen data / 
kode yang mendukung pemrosesan transaksi online 
dan pelaporan operasional. 

3.6 Mendefenisikan dan Mengelola Arsitektur 
DW / BI 

  
Arsitektur data warehouse fokus kepada 

bagaimana data berubah dan disimpan dalam sistem 
data warehouse untuk penggunaan dan kinerja yang 
maksimal. Arsitektur integrasi data menunjukkan 
bagaimana data berpindah dari sistem sumber 
melalui staging database ke dalam data warehouse 
dan data marts. Arsitektur business intelligent 
mendefenisikan bagaimana pendukung keputusan 
membuat data tersedia, mencakup pemilihan dan 
penggunaan business intelligent tool. 
 
3.7 Mendefenisikan dan Mengelola Arsitektur 

DW / BI 
  

Taksonomi merupakan struktur hirarkis yang 
digunakan untuk membuat garis besar tentang suatu 
topik tertentu. Contoh taksonomi yang dikenal luas 
adalah sistem klasifikasi makhluk hidup, dan 
pengorganisasian dan pencarian buku dalam 
perpustakaan. Perguruan tinggi selayaknya 
membangun taksonomi untuk mengorganisasikan 
data dan informasi. Taksonomi menjadi sangat 
penting dalam upaya menampilkan dan mencari 
informasi dalam website. Defenisi istilah yang 
digunakan dalam taksonomi harus konsisten dengan 
model data enterprise. 
 
3.8 Mendefenisikan dan Mengelola Arsitektur 

DW / BI 
 

Arsitektur Metadata mendefenisikan 
bagaimana metadata dibuat, diintegrasikan, 
dikendalikan, dan diakses. Repositori Metadata 
merupakan inti dari dari arsitektur Metadata. 
Repositori Metadata merupakan rancangan untuk 
integrasi Metadata melalui software tool, 
repositories, directories, glossaries, dan data 
dictionaries. Fokus utama arsitektur integrasi data 
adalah memastikan kualitas, integrasi, dan 
penggunaan yang efektif terhadap data referensi, 
data master, dan data BI. Fokus arsitektur Metadata 
adalah memastikan kualitas, integrasi, dan 
penggunaan Metadata yang efektif. 
 
4. Penutup 
 

Penelitian ini telah mendeskrisikan aktivitas 
tata kelola sumberdaya informasi di perguruan tinggi 
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yang difokuskan pada manajemen arsitektur data. 
Penelitian menjabarkan bahwa manajemen arsitektur 
data mencakup beberapa elemen lingkungan yaitu, 
tujuan dan prinsip, peran dan tanggung jawab, 
deliverables, aktivitas, organisasi dan budaya, 
teknologi, praktek dan teknik. Hasil penelitian ini  
diharapkan dapat menjadi panduan umum tata kelola 
sumberdaya informasi di Indonesia, khususnya 
terkait manajemen arsitektur data. 

Penelitian berikutnya dapat merumuskan suatu 
panduan teknis terkait implementasi arsitektur 
enterprise di perguruan tinggi yang didasarkan pada 
penelitian ini. 
 
Daftar Pustaka: 
 

[1] Arens, Y., Chee, C., Hsu, C., Knoblock, C., 
Retrieving and Integrating Data From 
Multiple Source, California, International 
Journal on Intelligent and Cooperative 
Information Systems 

[2] Detiknas, 2007, Panduan Umum Tata 
Kelola Teknologi Informasi dan 
Komunikasi, Indonesia, Kemenkominfo 

[3] Deelman, E., Chervenak, A., Data 
Management Challenges of Data Intensive 
Scientific Workflows, Australia, eight IEEE 
International Symposium on Cluster 
Computing and The Grid 

[4] Hagan, P, 2004, Enterprise Architecture 
Body of Knowledge, Virginia, Mitre 
Corporations 

[5] Negara, S, B, 2010, Panduan Umum Tata 
Kelola Data Nasional, Bandung, Tesis 
Magister Informatika Institut Teknologi 
Bandung 

[6] Negara, S, B, 2011, Pengembangan 
Panduan Umum Tata Kelola Data Fokus : 
Peran-peran dan Organisasi, Medan, 
Konferensi Nasional Sistem Informasi, 
STIKOM Potensi Utama 

[7] The Data Management Association, 2009, 
The Dama Guide To The Data 
Management Body of Knowledge, USA, 
Technics Publications 

[8] Thomas, G, The DGI Data Governance 
Framework, Orlando, The Data 
Governance Institute 

[9] Thomas, G, Writing Enterprise Quality 
Data Defenitions, Orlando, The Data 
Governance Institute 

[10] Weiwen, C., Shilong, M., 2007, EDRM : A 
Unified Approach for Enterprise Data 
Resources Management, China, IJCSNSs 
 

 
 
 
 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2012, STMIK - STIKOM Bali 23-25 Pebruari 2012 

145 
 

SISTEM INFORMASI INTELIGEN  
PERINGKASAN MAKALAH ILMIAH 

Masayu Leylia Khodra1, Dwi Hendratwo Widyantoro2, E. Aminudin Aziz3, Bambang Riyanto Trilaksono4  
 

1,2 Teknik Informatika, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Institut Teknologi Bandung 
3 Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, Universitas Pendidikan Indonesia 

4 Teknik Elektro, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Institut Teknologi Bandung 
1 masayu@stei.itb.ac.id, 2 dwi@stei.itb,ac,id, 3 aminudin@upi.edu, 4 briyanto@lskk.ee.itb.ac.id     

 
 
 

Abstrak 

Banyaknya makalah ilmiah menyebabkan bertambahnya waktu yang perlu disediakan untuk memilih makalah 
yang paling relevan dan membacanya. Penelitian ini menginvestigasi peringkasan makalah ilmiah secara 
otomatis sebagai sebuah sistem informasi inteligen pengolahan makalah ilmiah. Berdasarkan skema lima belas 
retorik, suatu ringkasan makalah dapat direpresentasikan dengan Rhetorical Document Profile (RDP) yang berisi 
kumpulan kalimat penting untuk setiap kategori retorik.  Dengan memanfaatkan struktur paragraf dan struktur 
retorik makalah, pembangkitan ringkasan RDP dilakukan dengan dua tahap klasifikasi yaitu identifikasi kalimat 
utama setiap paragraf dan klasifikasi retorik kalimat.  Tahap identifikasi kalimat utama menggunakan free model 
yang mengidentifikasi kalimat utama berbasis fitur kalimat tanpa referensi ke kalimat lain dalam paragraf,  dan 
klasifikasi dilakukan dengan menggunakan model probabilitas Support Vector Machine (SVM). Tahap 
klasifikasi retorik menggunakan multi-heterogeneous classifier untuk menentukan kategori retorik dari suatu 
kalimat. Semua model klasifikasi dibangun dengan pendekatan berbasis koleksi pembelajaran. RDP merupakan 
ringkasan makalah yang informasinya memiliki cakupan yang lebih luas dan lebih terstruktur dibandingkan 
abstrak.  
 
Kata kunci : Rhetorical Document Profile, identifikasi kalimat utama, free model, model probabilitas Support 
Vector Machine, klasifikasi retorik kalimat, multi-heterogeneous classifier 
 
 
 
 
1. Pendahuluan  
 

Makalah ilmiah1 (scientific paper) merupakan 
sumber informasi utama baik bagi para peneliti   
untuk tetap mengikuti perkembangan ilmu di 
bidangnya maupun untuk mengeksplorasi suatu 
topik baru penelitian. Di akhir tahun 2009, 
diperkirakan terdapat lebih dari 50 juta makalah 
dengan asumsi tingkat pertumbuhan 3% per tahun 
[4]. Banyaknya makalah ini menyebabkan 
bertambahnya waktu yang perlu disediakan untuk 
memilih makalah yang paling relevan dan 
membacanya. Persoalan tidak memiliki waktu dan 
rendahnya relevansi makalah dengan informasi yang 
dicari merupakan dua persoalan utama bagi para 
pembaca makalah [14]. 

Kedua persoalan di atas biasanya diselesaikan 
dengan membaca abstrak untuk mengidentifikasi 
topik suatu  makalah dengan cepat.  Namun, 
alternatif ini sering tidak efektif karena adanya gap 
pengetahuan antara pembaca dan penulis makalah. 

                                                 
1 Selanjutnya, makalah ilmiah hanya disebut 
makalah. 

Selain itu, pembaca sering tidak dapat menemukan 
informasi yang dicari pada abstrak karena penulis 
menganggap informasi tersebut bukan materi utama 
yang perlu dituliskan dalam abstrak yang bersifat 
author-biased [13]. 

Untuk membantu pembaca menemukan 
informasi yang dibutuhkan dari makalah, penelitian 
ini menginvestigasi peringkasan makalah secara 
otomatis sebagai sebuah sistem informasi inteligen 
pengolahan makalah. Peringkasan makalah 
merupakan proses mengekstraksi informasi penting 
dari sebuah teks makalah menjadi teks yang lebih 
pendek (ringkasan).  

Peringkasan secara otomatis merupakan bagian 
dari bidang linguistik komputasi yang berusaha 
menghasilkan sistem inteligen pemroses bahasa 
dengan meniru prilaku manusia dalam melakukan 
pemrosesan bahasa alami. Untuk itu, berbagai teknik 
inteligensi buatan dimanfaatkan dalam penelitian ini 
terutama klasifikasi teks secara otomatis dan 
pembelajaran mesin.  

Walaupun makalah termasuk dokumen yang 
tidak terstruktur, makalah memiliki struktur umum 
dalam bentuk section dan paragraf. Namun, variasi 

No Makalah : 031 
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struktur section dalam makalah sangat tinggi 
sehingga belum cukup jika digunakan untuk 
mengidentifikasi kalimat penting di dalamnya. 
Selain itu, suatu makalah selalu ditulis dalam sebuah 
struktur pemecahan masalah mulai dari latar 
belakang masalah, kontribusi penelitian yang 
dilaporkan, metode yang dilakukan, serta hasil dan 
kesimpulan penelitian. Struktur pemecahan masalah 
ini dinyatakan secara implisit dalam makalah ilmiah. 
Setiap kalimat menyatakan secara tidak langsung 
informasi retorik yang ingin disampaikan oleh 
penulis kepada pembaca. Penelitian ini 
menggunakan lima belas kategori retorik seperti 
yang ditunjukkan oleh Tabel 1 [21]. Berdasarkan 
skema retorik ini, suatu ringkasan makalah dapat 
direpresentasikan dengan Rhetorical Document 
Profile (RDP) yang berisi kumpulan kalimat penting 
untuk setiap kategori retorik [19].  

 
Tabel 1. Kategori retorik makalah ilmiah [21] 

Kategori  Deskripsi 
aim Tujuan spesifik atau hipotesis penelitian  
nov_adv Kontribusi atau manfaat pendekatan  
co_gro Tidak membuat klaim atau klaim tidak 

signifikan untuk makalah tersebut 
othr Klaim signifikan yang dilakukan orang 

lain, bersifat netral 
prev_own Klaim signifikan yang dilakukan 

pengarang pada makalah sebelumnya, 
bersifat netral 

own_mthd Klaim baru,metode yang dilakukan 
own_fail Solusi/metode/eksperimen dalam 

makalah yang tidak berhasil 
own_res Hasil terukur dari penelitian tersebut 
own_conc Temuan, kesimpulan yang tidak terukur 

dari penelitian tersebut 
codi Perbandingan, kontras, perbedaan 

dengan solusi lain (netral) 
gap_weak Kekurangan/masalah dari solusi 

sebelumnya 
antisupp Masalah dengan hasil atau teori 

penelitian lain; hasil penelitian lebih 
baik 

support Penelitian lain yang 
mendukung/didukung penelitian saat ini  

use Penelitian lain yang digunakan dalam 
penelitian saat ini 

fut Penelitian selanjutnya 
 
Selain struktur retorik, penelitian ini juga 

memanfaatkan struktur paragraf dalam mengambil 
informasi penting makalah. Pembangkitan ringkasan 
RDP dilakukan dengan dua tahap klasifikasi yaitu 
identifikasi kalimat utama setiap paragraf dan 
klasifikasi retorik setiap kalimat utama dan kalimat 
abstrak. Setiap tahap menggunakan sebuah model 
klasifikasi yang merupakan hasil pembelajaran 
mesin dari koleksi yang telah dikembangkan pada 
penelitian sebelumnya. 

Pada bagian selanjutnya, akan dibahas kajian 
terkait mengenai peringkasan makalah secara 

otomatis. Bagian 3 akan membahas proses dua tahap 
klasifikasi untuk pembangkitan ringkasan RDP, dan 
bagian 4 akan membahas contoh RDP yang 
dihasilkan. Pada bagian terakhir, akan dibahas 
kesimpulan dan penelitian selanjutnya yang akan 
dilakukan. 
 
2. Kajian Terkait Peringkasan Makalah 

Secara Otomatis 
 
Peringkasan makalah secara otomatis telah 

mulai dilakukan sejak 1958 untuk pembuatan 
abstrak agar dapat memfasilitasi pembaca 
mengidentifikasi topik makalah dengan cepat dan 
akurat [10]. Pembuatan abstrak paper secara 
otomatis dapat mempermudah penulis makalah 
dalam membuat abstrak ataupun melengkapi 
makalah yang belum ada abstraknya. Namun, 
penelitian peringkasan makalah kurang mendapat 
perhatian besar saat ini karena para peneliti lebih 
fokus untuk mengembangkan peringkasan dokumen 
berita.  Karena strategi peringkasan teks bergantung 
pada genre dokumen, metode peringkasan teks yang 
dikembangkan untuk genre berita tidak dapat 
langsung bekerja dengan baik untuk peringkasan 
makalah karena pendekatannya berbeda berdasarkan 
fokus identifikasi, posisi informasi penting, konteks 
(pengaruh kalimat lain), dan tingkat kompresi [20].  

Penelitian peringkasan makalah ilmiah 
umumnya memanfaatkan pendekatan ekstraktif.  
Pendekatan ini memilih bagian dokumen yang 
penting (misalnya kalimat) dan menyusun hasil 
ekstraksi dalam bentuk ringkasan. Kelebihan 
pendekatan ekstraktif adalah ringkasan yang 
dihasilkan masih sesuai tata bahasa sehingga masih 
mudah untuk dibaca oleh manusia. Kelemahannya 
adalah koherensi antar kalimat umumnya rendah. 
Komponen utama sistem peringkasan ekstraktif 
adalah komponen identifikasi informasi penting dan 
komponen penyusun ringkasan. Komponen pertama 
akan menilai setiap kalimat dalam dokumen dan 
memilih sejumlah kalimat dengan skor yang paling 
tinggi. Komponen kedua akan menyusun kumpulan 
kalimat yang dianggap penting tersebut membentuk 
sebuah ringkasan. 

Filho [3] membandingkan hasil ringkasan 
makalah dari sistem peringkasan berita GistSumm 
dan GistSumm hasil modifikasi.  Modifikasinya 
adalah penambahan proses pendeteksian struktur 
teks dan penambahan batasan bahwa minimal 
terdapat satu kalimat untuk setiap bagian pada 
makalah. Pemanfaatan pengetahuan linguistik 
berupa struktur teks ini menghasilkan sistem 
peringkasan makalah dengan performansi yang lebih 
baik dibandingkan sistem tanpa modifikasi. 

Kupiec [9] mengembangkan trainable 
summarizer untuk meringkas makalah dengan 
menggunakan asumsi setiap kalimat dapat 
diklasifikasi biner berdasarkan relevansinya sebagai 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2012, STMIK - STIKOM Bali 23-25 Pebruari 2012 

147 
 

bagian dari ringkasan yaitu relevan dan tidak 
relevan. Qazvinian [15] membuat ringkasan suatu 
makalah berdasarkan hasil clustering dari semua 
kutipan makalah tersebut pada makalah lainnya 
berupa jaringan ringkasan kutipan. Ringkasan 
makalah merupakan hasil ekstraksi kalimat pusat 
dari jaringan leksikal setiap cluster.  

Beberapa penelitian peringkasan makalah 
lainnya [16][13] menerima masukan berupa 
kumpulan makalah dan menghasilkan satu 
ringkasan. Penelitian ini merupakan tahapan awal 
untuk melakukan peringkasan kumpulan makalah. 

 
3. Pembangkitan RDP dengan Dua Tahap 

Klasifikasi 
 

Penelitian ini memanfaatkan struktur paragraf 
dalam mengambil informasi penting makalah. 
Dalam penulisan teknikal, setiap paragraf umumnya 

memiliki kalimat utama yang dapat mewakili semua 
kalimat yang menjelaskannya dalam paragraf yang 
sama. Suatu paragraf merupakan kumpulan kalimat 
yang idealnya memiliki satu pokok pikiran. Dalam 
paragraf linier, pokok pikiran paragraf dituangkan 
dalam kalimat yang sering disebut kalimat utama. 
Kalimat ini akan dijelaskan oleh kalimat lainnya 
yang disebut dengan kalimat penjelas. 

RDP berisi kumpulan kalimat abstrak dan 
kalimat utama paragraf yang dikelompokkan 
berdasarkan kategori retoriknya. Gambar 1 
menunjukkan terdapat empat proses dalam tahapan 
pembentukan RDP makalah yaitu praproses untuk 
mendapatkan list paragraf, ekstraksi kalimat utama 
paragraf, klasifikasi retorik kalimat, dan 
pengelompokan kalimat sesuai kategori retoriknya 
untuk membentuk RDP. 

 

 
 

 
Gambar 1. Proses pembangkitan RDP makalah dengan dua tahap klasifikasi 

 
 

Pada tahap praproses, setiap kalimat dalam 
paragraf diproses menjadi pohon sintaks yang 
menyatakan struktur sintaksis dari kalimat tersebut. 
Contoh pohon sintaks dari kalimat “There were 
totally 202 hypotheses generated.” ditunjukkan oleh 

Gambar 2. Pohon sintaks tersebut merupakan 
keluaran dari Stanford Parser [17] yang 
menggunakan Penn Treebank tag-set [18].  Tag EX 
menyatakan existential there, tag VBD menyatakan 
kata kerja dalam bentuk past tense, tag RB 

List kalimat utama paragraf 
List kalimat abstrak 

Ekstraksi  
Kalimat Utama  
Paragraf 

Klasifikasi 
Retorik Kalimat 

Classifier 
kalimat utama

classifier 
retorik kalimat

Klasifikasi  
retorik kalimat 

RDP makalah 

makalah 

Ekstraksi fitur 
kalimat utama 

Klasifikasi 
kalimat utama 

Praproses

vektor fitur kalimat utama

vektor fitur retorik kalimat

Ekstraksi fitur 
retorik kalimat 

Pengelompokan  

List paragraf; pohon sintaks kalimat 

Masukan manual dokumen 

data proses model 

Keterangan gambar: 
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menyatakan kata keterangan, tag CD menyatakan 
angka,  NNS menyatakan kata benda jamak, dan 
VBN menyatakan kata kerja dalam bentuk past 
participle. 

 
 (ROOT 
  (S [62.698] 
    (NP [4.519] (EX [0.433] there)) 
    (VP [52.009] (VBD [1.098] were) 
      (VP [47.348] 
        (ADVP [35.344] (RB [7.717] totally) 
          (NP [23.705] (CD [10.798] 202) 
(NNS [11.443] hypotheses))) 
        (VBN [6.948] generated))))) 

Gambar 2. Contoh pohon sintaks dari kalimat 
“There were totally 202 hypotheses generated.”;  

 
Pada tahap ekstraksi kalimat utama paragraf, 

dilakukan identifikasi terhadap setiap kalimat 
apakah merupakan kalimat utama paragraf. 
Penelitian ini menggunakan free model yang 
mengidentifikasi kalimat utama berbasis fitur 
kalimat tanpa referensi ke kalimat lain dalam 
paragraf (tanpa konteks paragraf) seperti yang 
dilakukan oleh McCarthy dkk [11]. Dalam tahapan 
ini, terdapat dua proses yaitu ekstraksi fitur dan 
klasifikasi kalimat utama. Set fitur (Tabel 2) yang 
digunakan merupakan gabungan dari fitur posisi, 
kalimat utama McCarthy dkk, dan fitur 
metadiscourse karena eksperimen yang dilakukan 
sebelumnya menunjukkan hasilnya lebih baik [5].  

 
Tabel 2. Set fitur kalimat utama 

Fitur Nilai 
Posisi 0,0.5,1 
Panjang kalimat Integer 
Jumlah kata sebelum kata kerja utama Integer 
Kumpulan fitur kemunculan kata 
Kemunculan adjective 0-1000 
Kemunculan existential there 0-1000 

Kemunculan bentuk kata kerja orang ketiga 0-1000 
Kemunculan kata ganti (anaphora) 0-1000 
Kemunculan coordinators 0-1000 
Kemunculan angka 0-1000 
Kemunculan bentuk past tense 0-1000 
Kumpulan fitur taksonomi kata 
Hypernymy Float 
Polysemy Float 
Fitur psikolinguistik 
concreteness index Float 
Fitur metadiscourse 
formulaic type: formu1..21 Boolean 
agent type: ag-11..16 Boolean 
action type: ag-21..9 Boolean 
negation Boolean 

 
Berdasarkan vektor fitur kalimat yang 

terbentuk, dilakukan klasifikasi kalimat utama 
dengan menggunakan model klasifikasi SVM 
probabilitas dari LibSVM [1]. Model klasifikasi ini 
dibangun dengan pendekatan berbasis koleksi 
pembelajaran, dan didapatkan model dengan F-

measure terbaik 0.807. Koleksi kalimat utama 
paragraf terdiri dari 1.018 paragraf dengan 1.108 
kalimat utama dari total 4.349 kalimat [8]. Contoh 
paragraf dalam format XML ditunjukkan oleh 
Gambar 3. 

 
 

 
Gambar 3. Contoh paragraf dan kalimat utamanya 

dalam koleksi. Setiap paragraf memiliki 0-3 kalimat 
utama. 

 
Semua kalimat utama yang didapatkan dari 

tahap ekstraksi kalimat utama dan semua kalimat 
pada bagian abstrak akan diproses lebih lanjut di 
tahap klasifikasi retorik kalimat. Seperti tahap 
sebelumnya, tahap ini juga terdiri dari tahap 
ekstraksi fitur dan klasifikasi retorik. Set fitur (Tabel 
3) merupakan gabungan dari fitur retorik Teufel [19] 
dan Merity [12]. 

Setelah vektor fitur retorik kalimat terbentuk, 
dilakukan klasifikasi retorik kalimat dengan 
menggunakan model klasifikasi retorik multi-
heterogeneous classifier yang memiliki akurasi 
terbaik 0.796 [6]. Model klasifikasi ini juga 
dibangun dengan pendekatan berbasis koleksi 
pembelajaran, dengan menggunakan koleksi retorik 
kalimat yang terdiri dari 75 makalah dengan total 
10.877 kalimat [7].  Gambar 4 menunjukkan contoh 

<topic_paragraph> 
<paragraph file="C94-
1073_edited.pdf.raw.xml" 
id_paragraph="25" section="4.1 
Evaluation of the hypothesis 
generation module "> 
Among the 165 sentences, 80 
sentences were successfully parsed 
by the parser, and hence SEP was not 
triggered for them. SEP was 
triggered for acquiring the missing 
knowledge for parsing the other 85 
sentences. There were totally 202 
hypotheses generated. Thus, on 
average SEP produced 2.38 (202/85) 
hypotheses per input sentence that 
cannot be parsed by the parser. 
Furthermore, among the 85 sentences 
that triggered learning, SEP 
successfully generated hypotheses 
from 55 sentences. That is, the 55 
sentences were not too difficult for 
the parser. From this point of view, 
SEP produced 3.67 (202/55) 
hypotheses per missing rule. 
Therefore, SEP needs to collect more 
evidences in order to determine a 
target missing rule among 3.67 
hypothetic knowledge 
pieces.</paragraph> 

<topic_sentences num="2"> 
<topic_sentence>1</topic
_sentence> 
<topic_sentence>8</topic
_sentence> 

</topic sentences> 
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paragraf dari makalah dalam koleksi yang setiap 
kalimatnya dianotasi dengan kategori retorik. 

Pada tahap terakhir, semua kalimat yang telah 
mengalami dua tahap klasifikasi dikelompokkan 
berdasarkan kategori retorik masing-masing. 

 
 

 
 
Tabel 3. Set fitur retorik kalimat 

Fitur Nilai 
Kemunculan 10 term signifikan dengan nilai 
tf.idf paling tinggi  

0,1 

Kemunculan term judul makalah atau section 
dengan nilai tf.idf paling tinggi 

0,1 

Kemunculan 10 term signifikan abstrak 
dengan nilai tf.idf paling tinggi  

0,1 

Indeks posisi kalimat dalam 10 segmen 
dokumen  

1-10 

Indeks posisi kalimat dalam 7 segmen section 1-7 
Indeks posisi kalimat dalam paragraf 1-3 
Tipe section 0-16 
Indeks section, mulai dari 1. 1-10 
Indeks kalimat dalam section 1-10 
Indeks kalimat dalam paragraf 1-10 
bernilai 1 jika jumlah kata non-stoplist 
berjumlah lebih dari 14 

0,1 

Kemunculan 1st finite verb dan modal 
auxiliary  

0.1 

Kemunculan qualifying adjective 0,1 
Kemunculan citation or self citation  0,1,2 
Indeks lokasi citation location dalam kalimat 0,1,2,3 
Kemunculan setiap formulaic expression 0,1 
Kemunculan setiap tipe agent 0,1 
Kemunculan setiap tipe aksi 0,1 
Kemunculan negasi di kalimat 0,1 

 

 
Gambar 4. Contoh paragraf makalah dalam koleksi 
yang setiap kalimatnya dianotasi kategori retoriknya 

yang  ada pada Tabel 1 
 

4. Contoh dan Evaluasi RDP  
 

Gambar 5 memperlihatkan contoh RDP yang 
dihasilkan dari rangkaian proses pada Gambar 1. 
Pada contoh tersebut, dapat dilihat bahwa setiap slot 
retorik berisi beberapa kalimat utama yang 
diasumsikan merupakan kalimat penting dalam suatu 
makalah. Informasi penting pada RDP lebih luas 

cakupannya daripada informasi pada abstrak karena 
RDP merupakan kumpulan kalimat utama dan 
abstrak. Selain itu, informasi pada RDP lebih 
terstruktur karena sudah dikelompokkan berdasarkan 
kategori retoriknya. Pembaca RDP diharapkan dapat 
menemukan informasi yang dibutuhkannya dengan 
lebih mudah.  Karena RDP merupakan representasi 
terstruktur dari sebuah makalah, RDP telah 
dimanfaatkan untuk menghasilkan ringkasan yang 
disesuaikan dengan kebutuhan informasi 
penggunanya [2]. 

 
 

Title: Extractive Summarization Using Supervised and 
Semi-supervised Learning 
Slot AIM:  
   In this  paper, we propose a learning-based approach to 
combine various sentence features. 
Slot CO_GRO:  
   Automatic text summarization involves condensing a 
document or a document set to produce  a human 
comprehensible summary. 
Slot OTHR:  
   Traditionally, features for summarization were  studied 
separately. 
... 
Slot OWN_MTHD:  
   We investigate the effectiveness of different  sentence 
features with supervised learning to decide which 
sentences are important for summarization. 
... 
Slot SUPPORT:  
   Recently, semi-structure events ( <REF> ;  <REF> ;  
<REF> )  have been investigated by many researchers as  
they balanced document representation with  words and 
structures. 
Slot USE:  
   An automatic evaluation package, ie ,  ROUGE ( <REF> 
) is employed to  evaluate the summarization performance. 

Gambar 5 Contoh bagian RDP yang dihasilkan 
 

It is difficult to identify sentence importance from a single point 
of view. In this paper, we propose a learning-based approach to 
combine various sentence features. They are categorized as 
surface, content, relevance and event features. Surface features 
are related to extrinsic aspects of a sentence. Content features 
measure a sentence based on content-conveying words. Event 
features represent sentences by events they contained. Relevance 
features evaluate a sentence from its relatedness with other 
sentences. Experiments show that the combined features 
improved summarization performance significantly. Although the 
evaluation results are encouraging, supervised learning approach 
requires much labeled data. Therefore we investigate co-training 
by combining labeled and unlabeled data. Experiments show that 
this semisupervised learning approach achieves comparable 
performance to its supervised counterpart and saves about half of 
the labeling time cost. 

Gambar 6 Abstrak dari makalah yang sama dengan 
RDP pada Gambar 5 

 
Saat ini, sistem ini telah diujicoba untuk 

menghasilkan RDP dari 10 makalah. Waktu yang 
dibutuhkan untuk mendapatkan RDP suatu makalah 
sekitar 4-6 menit tergantung panjang makalah yang 
diproses.  

<P> 
<Sentence><Nov_Adv>Finally we also 
introduce a baseline that has yet not 
been introduced in the literature of 
Japanese compound noun 
analysis.</Nov_Adv></Sentence> 
<Sentence><Own_Conc>The baseline works 
fairly well, and the text scanning 
method will turn out to be much better 
than the 
baseline.</Own_Conc></Sentence> 
</P> 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2012, STMIK - STIKOM Bali 23-25 Pebruari 2012 

150 
 

Sesuai dengan kinerja model klasifikasi yang 
digunakan, kinerja untuk klasifikasi retorik kalimat 
masih memerlukan banyak perbaikan. Salah satu 
alternatif perbaikan adalah pemanfaatan pohon 
keputusan yang digunakan para annotator ketika 
menentukan kategori retorik sebuah kalimat.  

 
5. Kesimpulan 

 
Makalah ini telah membahas pemanfaatan 

struktur paragraf dan retorik dari makalah untuk 
pembangkitan RDP dengan dua tahap klasifikasi 
yaitu identifikasi kalimat utama dan klasifikasi 
retorik kalimat. Kedua model klasifikasi dibangun 
dengan pendekatan berbasis koleksi pembelajaran. 

Informasi penting pada RDP lebih luas 
cakupannya dan lebih terstruktur daripada informasi 
pada abstrak karena RDP merupakan kumpulan 
kalimat utama dan abstrak, dan sudah 
dikelompokkan berdasarkan kategori retoriknya. 
Namun, masih diperlukan perbaikan kinerja untuk 
klasifikasi retorik kalimat. 

Untuk penelitian selanjutnya, akan dilakukan 
eksplorasi lebih lanjut untuk mencari berbagai 
alternatif untuk memperbaiki kinerja sistem 
klasifikasi retorik kalimatnya.  Selain itu, RDP dapat 
dimanfaatkan untuk membuat ringkasan dari 
kumpulan makalah.  

 
Daftar Pustaka: 
 
[1] Chang, C.C., Lin, C.J., 2009,  LIBSVM -- A 

Library for Support Vector Machines, 
http://www.csie.ntu.edu.tw/~cjlin/libsvm/ , 
diakses 19 November  2009 

[2] Dimas, M., Khodra, M.L., 2011, Generating 
Tailored Summary of Scientific Paper from 
Rhetorical Document Profile, Prosiding 
International Conference on Electrical 
Engineering and Informatics 2011, Bandung. 

[3] Filho, P.P.B, dkk, 2007, Summarizing 
Scientific Texts: Experiments with Extractive 
Summarizers, Proceedings of the Seventh 
International Conference on Intelligent 
Systems Design and Applications , IEEE 
Computer Society 

[4] Jinha, A.E., 2010, Article 50 Million: An 
Estimate of the Number of Scholarly Articles in 
Existence. 

[5] Khodra, M.L., Widyantoro, D. H. , Aziz, E.A., 
Trilaksono, B. R., 2011a, Sentence Classifier 
for Automatic Extraction of Topic Sentences, 
Journal ICT-ITB, 2011. 

[6] Khodra, M.L., Widyantoro, D. H. , Aziz, E.A., 
Trilaksono, B. R., 2011b, Information 
Extraction for Scientific Paper Using 
Rhetorical Classifier, Prosiding International 
Conference on Electrical Engineering and 
Informatics 2011, Bandung. 

[7] Khodra, M.L., Widyantoro, D. H. , Aziz, E.A., 
Trilaksono, B. R., 2011c, Konstruksi Koleksi 
Retorik Kalimat, Konferensi Nasional Sistem 
Informasi, Medan, Februari 2011. 

[8] Khodra, M.L., Widyantoro, D. H. , Aziz, E.A., 
Trilaksono, B. R., 2010, Konstruksi Koleksi 
Utama Paragraf, Konferensi Nasional 
Informatika, Bandung, 11 Oktober 2010. 

[9] Kupiec, J., dkk, 1995, A Trainable Document 
Summarizer. ACM SIGIR 1995 

[10] Luhn, H.P. , 1958, The automatic creation of 
literature abstracts. IBM Journal of Research 
and Development. 

[11] McCarthy, P. M.  dkk. 2008.  Identifying Topic 
Sentencehood, Behavior Research Methods, 
http://brm.psychonomic-journals.org, diakses 
pada 22 November  2009. 

[12] Merity, S., Murphy, T., and Curran, J. 2009. 
Accurate Argumentative Zoning with 
Maximum Entropy Models. In Proceedings of 
the ACL Workshop on Text and Citation 
Analysis for Scholarly Digital Library, pp. 19-
26. 

[13] Mohammad, S., dkk, 2009, Using Citations to 
Generate Surveys of Scientific Paradigms 

[14] Powell, R.R., Baker, L.M., Mika, J.J., 2002,
Library and information science practitioners 
and research, Library & Information Science 
Research, 24 (2002) 49–72 

[15] Qazvinian, V., Radev, D.R., 2008, Scientific 
Paper Summarization Using Citation Summary 
Networks 

[16] Shiyan, Ou, dkk, 2008, Design and 
Development of A Concept-based Multi 
Document Summarization System for Research 
Abstracts. Journal of Information Science. 

[17] Stanford Parser: a statistical parser, The 
Stanford Natural Language Processing Group, 
http://nlp.stanford.edu/software/lex-
parser.shtml, diakses 18 Maret 2010. 

[18] The Penn Treebank Project, 
http://www.cis.upenn.edu/~Treebank/, diakses 
2 Oktober  2010. 

[19] Teufel, S., 1999, Argumentative zoning: 
Information Extraction from Scientific Text,
PhD Dissertation, University of Edinburgh. 

[20] Teufel, S., Moens, M., 2002, Summarizing 
Scientific Articles – Experiments with 
Relevance and Rhetorical Status. 

[21] Teufel, S., Siddhartan, A., Batchelor, C., 2009, 
Towards Discipline-Independent 
Argumentative zoning Evidence from 
Chemistry and Computational linguistics, 
Singapore,  Proc. Of the 2009 Conference on 
Empirical Methods in Natural Language 
Processing. 

  
  
 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2012, STMIK - STIKOM Bali 23-25 Pebruari 2012 

151 
 

PENERAPAN EUP UNTUK PENGEMBANGAN ARSITEKTUR 
ENTERPRISE PERGURUAN TINGGI 

Ana Hadiana 
 

STMIK-LIKMI 
Jl. Ir. H. Djuanda no. 91, Bandung 

anahadiana@yahoo.com 
 
 

Abstrak 

Enterprise Unified Process (EUP) merupakan salah satu metodologi untuk membangun suatu arsitektur 
enterprise. EUP juga merupakan pengembangan dari RUP untuk perencanaan kebutuhan arsitektur informasi 
berorientasi pada kebutuhan bisnis yang terdiri dari arsitektur data, aplikasi dan teknologi serta rencana 
implementasi dari arsitektur yang telah dibuat untuk mendukung aktivitas bisnis demi pencapaian misi 
organisasi. Pada tulisan ini dibahas tentang arsitektur enterprise yang  dimodelkan meliputi: arsitektur data, 
aplikasi, arsitektur teknologi, dan rencana implementasi. Pemodelan arsitektur enterprise mengacu kepada 
proses-proses yang biasa digunakan dalam dunia bisnis penyelenggaraan pendidikan tinggi secara umum, 
dimana pembahasannya dibatasi seputar bidang akademik, bidang administrasi dan keuangan, bidang SDM dan 
umum. 
 
Kata kunci : sistem informasi, arsitektur enterprise, perguruan tinggi, EUP 
 
 
 
 
1. Pendahuluan 
 

Perkembangan teknologi informasi memberi 
banyak pengaruh terhadap strategi dan kebijakan 
suatu institusi (enterprise) yang bersifat profit 
ataupun organisasi yang non-profit. Pemanfaatan 
sistem informasi yang tepat dan selaras dengan 
tujuan organisasi akan menjadi faktor penting dalam 
memenangkan persaingan bisnis di berbagai bidang 
usaha [7]. 

Persaingan yang ketat dalam dunia pendidikan 
khususnya perguruan tinggi yang dikelola oleh 
swasta, menuntut pihak pengelola untuk 
mengembangkan sistem informasi yang dapat 
menunjang kegiatan pendidikan dalam rangka 
mencapai tujuan institusi dan sebagai layanan 
terhadap stakeholder terutama hal-hal yang 
berkaitan erat dengan data, aplikasi, dan teknologi. 
Pemrosesan data yang dikelola dengan baik akan 
mendorong penyediaan layanan akses yang lebih 
global terhadap stakeholder untuk mendapatkan 
informasi yang diperlukannya. 

Pengembangan sistem informasi secara 
menyeluruh pada prinsipnya harus selaras dengan 
arah strategi institusi, karena kenyataannya masih 
banyak terjadi pengelolaan sistem informasi 
mengalami kegagalan dalam mencapai sasaran 
(objective). Salah satu penyebabnya adalah 
pengembangan sistem informasi yang dilakukan 
kurang disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan 
organisasi yang sebenarnya. 

Oleh karena itu, diperlukan suatu blueprint 
perencanaan arsitektur sistem informasi yang berisi 
pedoman global tentang kebutuhan berbagai sistem 
informasi yang diperlukan oleh sebuah perguruan 
tinggi didefinisikan, direncanakan, dan 
dikembangkan. Salah satu metodologi yang handal 
dalam pengembangan arsitektur enterprise dan 
digunakan dalam penelitian ini adalah EUP 
(Enterprise Unified Process). EUP adalah sebuah 
siklus pengembangan teknologi informasi yang 
merupakan perluasan dari Rational Unified Process 
(RUP)[3]. RUP mendefinisikan sebuah siklus 
pengembangan perangkat lunak. Sedangkan EUP 
tidak hanya menangani siklus pengembangan 
perangkat lunak tetapi mencakup seluruh siklus 
hidup teknologi informasi dan menambahkan 
disiplin enterprise management dengan melakukan 
cross-system terhadap kebutuhan suatu arsitektur 
enterprise. 
 
2. EUP 
 

Metodologi perencanaan arsitektur enterprise 
perguruan tinggi yang dibahas dalam penelitian ini 
adalah metode EUP yang akan merancang arsitektur 
enterprise yang lebih efisien dan terencana[1]. 
Adapun pemanfaatan EUP untuk perencanaan suatu 
arsitektur enterprise memiliki beberapa tahapan 
disiplin enterprise yaitu: 
a. Enterprise Business Modeling 

No Makalah : 032
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Mengeksplorasi struktur dan proses bisnis 
perusahaan. 

b. Portfolio Management 
Membantu meningkatkan efisiensi dan 
efektivitas teknologi informasi dalam suatu 
organisasi dengan memilih dan kemudian 
mengelola proyek pengembangan perangkat 
lunak yang layak. 

c. Enterprise Architecture 
Membahas masalah arsitektur keseluruhan yang 
terkait dengan organisasi. Pembantu 
memastikan konsistensi sistem dan aplikasi 
untuk memudahkan upaya arsitektur. 

d. Strategic Reuse 
Mempromosikan pengembangan dan 
penggunaan kembali aset TI yang sudah ada. 

e. People Management 
Menjelaskan proses pengorganisasian pelatihan, 
pemantauan, dan mengarahkan orang-orang 
untuk keberhasilan proyek-proyek dalam 
organisasi. 

f. Enterprise Administration 
Menentukan bagaimana suatu organisasi 
menciptakan, memelihara, mengelola, dan aset 
fisik dan menyebarkan informasi. 

g. Software Process Improvement 
Menjelaskan kebutuhan metoda pengembangan 
software yang diusulkan. 

 
Keuntungan pengembangan arsitektur 

enterprise dengan menggunakan EUP adalah 
sebagai berikut. 
a. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi 

pada suatu perusahaan dengan cara cross-system 
terhadap semua kebutuhan dengan 
manambahkan disiplin enterprise management 
(Enterprise Business Modelling, Portfolio 
Management, Enterprise Architecture, Strategic 
Reuse,People Management, Enterprise 
Administration dan Software Process 
Improvement) 

b. Pendekatan EUP mendukung secara eksplisit 
pengembangan infrastruktur multisistem seperti 
pengembangan institusi secara luas 

c. Risk focused, EUP memungkinkan para 
pengembang arsitektur enterprise untuk bisa 
mengetahui risiko vital di setiap awal tahapan 
pengerjaan. Dengan demikian faktor-faktor 
yang sekiranya mempunyai resiko yang paling 
vital bisa lebih mendapat perhatian terlebih 
dahulu, sehingga nantinya tidak mengganggu 
proses pengembangan arsitektur enterprise 
selanjutnya. Selain itu EUP juga menghendaki 
agar risiko di setiap fase bisa segera 
diselesaikan pada fase itu juga, sehingga tidak 
menghambat fase-fase selanjutnya. 

d. Meningkatkan produktivitas end-user dengan 
menambahkan fase baru yaitu production dan 
retirement. Fase tersebut dilakukan monitoring 
terhadap sistem dan penghapusan sistem yang 

tidak terpakai sehingga dilakukan software 
process improvement. 

e. Penanganan perubahan user requirement. 
 

 
3. Pengembangan Arsitektur Enterprise 
 

Dalam menyusun kerangka arsitektur enterprise 
dengan menggunakan EUP, sebagai alat bantu 
visualisasinya adalah Unified Modeling Language 
(UML) [5]. Hasil dari EUP ini selanjutnya akan 
dikembangkan dengan metodologi Rational Unified 
Process (RUP) dengan menerapkan pendekatan 
objek untuk pengembangan aplikasi sistemnya 
sehingga penggunaan UML ini sangat tepat. 
Disamping itu, dilihat dari trend pengembangan 
software ke depan adalah berorientasi objek [2], oleh 
karena itu sangat tepat jika sejak pada tahapan 
penyusunan arsitektur enterprise juga digunakan 
metodologi yang sesuai yaitu EUP.  

 
Tahap 1: Enterprise Business Modeling 
        Perguruan tinggi sebagai sebuah institusi 
memiliki aktivitas utama yang berpedoman pada 
tridharma perguruan tinggi yang mencakup 
pendidikan, penelitian dan pengabdian pada 
masyarakat. Aktivitas secara umum yang dilakukan 
oleh suatu perguruan tinggi adalah seperti pada 
gambar 1 dengan menggunakan rantai nilai (value 
chain)[4]. Penggunaan value chain sangat cocok 
untuk menggambarkan secara menyeluruh proses-
proses bisnis yang berjalan dalam suatu institusi dari 
mulai hulu sampai akhir. Aktivitas utama perguruan 
tinggi secara garis besar meliputi kegiatan 
penerimaan mahasiswa baru, perkuliahan, dan 
pelepasan mahasiswa. Sedangkan aktivitas 
pendukungnya meliputi  keuangan, administrasi 
umum, sumber daya manusia. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Value Chain PT 
 
      Adapun penjelasan secara rinci tentang 
bagaimana proses bisnis dari masing-masing area 
aktivitas baik aktivitas utama maupun aktivitas 
pendukung digambarkan dengan menggunakan 
diagram use case business. Dengan demikian akan 
teridentifikasi proses-proses bisnis apa saja yang 
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terkait dengan aktor-aktor secara detail, sehingga 
akan bisa digambarkan bagaimana aktivitas yang  
berlangsung dalam suatu perguruan tinggi secara 
umum. 
 
Tahap 2: Portofolio Management 
        Tahapan disiplin ini pada dasarnya untuk 
membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas 
penggunaan teknologi informasi dalam institusi 
dengan memilih dan mengelola proyek 
pengembangan perangkat lunak yang layak. 
Tahapan disiplin ini juga merupakan proses untuk 
melakukan inventarisasi sistem saat ini (current 
system) yang sedang digunakan oleh institusi, dan 
dikemas dalam bentuk information resource catalog 
(IRC) [6]. 
 
Tahap 3: Enterprise Architecture 

Tahapan disiplin ini mencakup pembahasan 
yang paling luas berkaitan dengan masalah arsitektur 
secara keseluruhan yang terkait dengan institusi, dan 
membantu memastikan konsistensi sistem dan 
aplikasi untuk memudahkan upaya arsitektur. Hal 
yang penting dilakukan dalam tahapan disiplin ini 
diantaranya adalah : 
a. Define Architectural Requirements: 

mendefinisikan kebutuhan arsitektur perusahaan 
meliputi arsitektur data, aplikasi dan teknologi. 

b. Define Candidate Architecture: 
mengidentifikasi dan memvalidasi kandidat 
entitas data, kandidat aplikasi dan kandidat 
teknologi yang merupakan blok pembangunan 
arsitektur utama yang akan dikembangkan oleh 
institusi. 
 
Berdasarkan pembahasan Use Case Business 

pada tahapan sebelumnya diidentifikasi dan disusun 
kandidat data yang akan dikelola dalam bentuk 
diagram kelas serta daftar kandidat aplikasi. Kelas 
diagram dibuat untuk menggambarkan kebutuhan 
data dalam setiap area fungsi bisnis dan ruang 
lingkup institusi/enterprise. Kandidat aplikasi yang 
diidentifikasi untuk mendukung baik aktivitas utama 
maupun aktivitas pendukung institusi berdasarkan 
kelompok-kelompok aplikasi sesuai dengan aktivitas 
yang digambarkan pada diagram value chain. 
Pengelompokan ini bertujuan untuk melakukan 
inventarisasi kebutuhan aplikasi berdasarkan 
aktivitas yang ada sehingga mempermudah institusi 
pada saat melakukan implementasi. Selanjutnya 
seluruh kandidat aplikasi tersebut disusun skala 
prioritasnya dengan menggunakan matriks 
application portofolio [7] meliputi key operation 
application, support application, strategic 
application, high potensial application. Matriks ini 
akan menjadi pedoman aplikasi penting yang harus 
dikembangkan dalam rangka menunjang institusi 
dalam menjalankan proses bisnisnya. Sedangkan 
penggambaran arsitektur teknologi yang mendukung 
data dan aplikasi yang akan dikembangkan 

menggunakan deployment diagram. Sehingga 
tergambarkan pembagian logis perangkat aplikasi 
software yang akan diterapkan secara enterprise. 
Selain itu bisa dilengkapi juga dengan diagram yang 
menggambarkan sistem jaringan komputer (Network 
Computing Diagram) [8] yang menyangkut berbagai 
bagian dalam institusi perguruan tinggi. 
 
Tahap 4: Strategic Reuse 
        Tahapan ini menggambarkan bagaimana aset 
teknologi yang sudah ada dapat digunakan kembali 
secara optimal, terutama yang berkaitan dengan 
pemanfaatan teknologi software khususnya 
pemanfaatan pendekatan OOP. Aplikasi sistem yang 
akan dibangun disusun dalam bentuk kumpulan 
komponen program sehingga komponen ini tidak 
hanya dapat digunakan dalam satu aplikasi saja, 
tetapi dapat juga digunakan secara bersamaan dalam 
beberapa aplikasi sekaligus, sehingga efisiensi 
software dapat dioptimalkan tanpa mengurangi 
kinerja sistem. Konsep reuasable ini juga nantinya 
berpengaruh dalam jangka panjang untuk proses 
pemeliharaan sistem menjadi lebih efisien karena 
penggunaan komponen program yang dipakai 
bersama dalam berbagai aplikasi. 
 
Tahap 5: People Management 
       Pembahasan mengenai pengelolaan tenaga ahli 
yang akan dilibatkan dalam proses pengembangan 
sistem informasi disesuaikan dengan usulan yang 
dihasilakan pada disiplin enterprise architecture 
mencakup arsitektur aplikasi, data dan teknologi 
yang dibutuhkan dalam perencanaan arsitektur 
enterprise. Untuk keberhasilan proyek-proyek dalam 
organisasi secara umum tenaga ahli yang dibutuhkan 
dalam pengembangan sistem informasi diantaranya 
adalah Enterprise Administrator, System Analys, 
System Designer, Programmer, Database 
Administrator, dan Network Administrator.  
 
Tahap 6: Enterprise Administration 

Tahapan ini membahas tentang pengelolaan dan 
pemeliharaan aset teknologi informasi dalam suatu 
institusi. Beberapa tahapan pada enterprise 
administration diantaranya adalah sebagai berikut. 
a. Pengelolaan Aset Fisik 

Bagaimana mengatur aset fisik (hardware, 
jaringan dan fasilitas komputer lainnya) dengan 
menyiapkan staf yang kompeten dibidangnya, yaitu : 

 Database administrator yang 
bertanggungjawab untuk melakukan 
pengelolaan basis data. 

 IT service desk yang bertanggung jawab 
untuk mengelola keluhan pengguna yang 
berhubungan dengan penggunaan teknologi 
informasi. 

 IT support yang bertanggung jawab untuk 
menyelesaikan masalah-masalah yang 
berhubungan dengan hardware dan 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2012, STMIK - STIKOM Bali 23-25 Pebruari 2012 

154 
 

jaringan komputer yang dialami oleh 
pengguna. 

 IT Security yang bertanggung jawab untuk 
menangani tentang keamanan aplikasi, data 
dan teknologi yang digunakan 

 Tester engineer yang bertanggungjawab 
untuk mengelola testing atas aplikasi sistem 
informasi. 
 

b. Pengelolaan Pengamanan Aset Informasi 
Mengingat banyaknya pengguna layanan TI 

tersebut, maka perlu dibuat suatu aturan mengenai 
hak akses dari para user tersebut. Kategori dari 
pengguna layanan teknologi informasi dan 
komunikasi dikelompokkan menjadi : 

 Pengembang (Developer) 
 Administrator (Super User) 
 Pengguna Khusus (Power User) 
 Pengguna Biasa (Native User) 
 Tamu (Guest) 

 
c. Pengelolaan Lisensi 

Pengembangan aplikasi sistem informasi 
disarankan menggunakan teknologi Open Source 
yang terbukti cukup handal untuk dalam 
pengembangan berbagai perangkat lunak untuk 
kepentingan pembangunan aplikasi sistem informasi, 
disamping untuk mengurangi pembiayaan lisensi 
yang cukup tinggi terutama institusi swasta yang 
masih banyak keterbatasan dalam hal pendanaan. 
Dengan mengacu pada GPL (General Public 
License) yang merupakan suatu lisensi perangkat 
lunak umum/bebas, aplikasi sistem bisa 
dikembangkan dengan pemanfaatan teknologi yang 
handal dan aman secara legalitas. 
 
Tahap 7: Software Process Improvement 

Tahapan ini membahas usulan metode 
pengembangan sistem yang akan digunakan untuk 
aplikasi-aplikasi yang diidentifikasi pada disiplin 
enterprise architecture. Penggunaan metode 
pengembangan sistem RUP yang paling cocok dan 
sesuai dengan perkembangan teknologi software, 
karena pada dasarnya EUP dan RUP saling 
melengkapi satu sama lain. EUP membahas tentang  
siklus arsitektur enterprise dan RUP mengenai 
siklus pengembangan sistem/software-nya dimana 
sangat memungkinkan bahwa setiap sistemnya akan 
dikembangkan dengan pendekatan objek. 
Penggunaan RUP juga untuk memastikan produksi 
perangkat lunak yang berkualitas, yang memenuhi 
kebutuhan end-user, dengan jadwal dan anggaran 
yang terprediksi. RUP melingkupi: 
a. Pengembangan perangkat lunak secara iterative 

Yang dimaksud dengan iterative dan 
incremental di sini adalah proses 
pengembangan perangkat lunak yang dibagi 
dalam beberapa fase, dimana di setiap fase 
tersebut dilakukan beberapa tahap kerja yang 
dilakukan secara berulang, yang diharapkan di 

setiap tahap tersebut terdapat beberapa 
perbaikan yang menuju kepada kematangan 
perangkat lunak tersebut. 

b. Penggunaan arsitektur berbasis komponen, yaitu  
relasi antar komponen softwae untuk 
memudahkan penggunaan pada saat akan 
dikembangkan, contohnya bisa tercipta beragam 
aplikasi karena adanya konsep coding reuse, 
dimana coding yang sama bisa dipakai untuk 
keperluan aplikasi yang sejenis. 

c. Pemodelan perangkat lunak secara visual, 
dimana artifak arsitektur digambarkan dengan 
menggunakan UML. 

d. Pengendalian perubahan pada perangkat lunak, 
yaitu adanya disiplin configuration dan change 
managemen yang menguraikan bagaimana 
monitoring perangkat lunak setelah di 
implementasikan dan mencatat beberapa 
perubahan untuk dilakukan perbaikan perangkat 
lunak. 

 
4. Kesimpulan 
 

Berkaitan dengan penyusunan blueprint 
arsitektur enterprise sistem informasi perguruan 
tinggi, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai 
berikut. 
a. Pemodelan bisnis perguruan tinggi yang 

digambarkan dengan menggunakan model value 
chain bisa mempresentasikan aktivitas utama 
dan aktivitas pendukung suatu institusi 
pendidikan. 

b. Usulan Aplikasi Strategic dan High Potential 
untuk kepentingan analisis bagi institusi 
diperlukan untuk merumuskan arah kebijakan 
dalam jangka menengah dan panjang sesuai 
dengan RIP (Rencana Induk Pengembangan) 
institusi. 

c. Model arsitektur enterprise yang dihasilkan 
dapat dijadikan sebagai langkah awal untuk 
pencapaian sasaran strategis organisasi, 
disamping sebagai blueprint yang menjadi arah 
kebijakan pengembangan sistem informasi dan 
teknologi informasi. 

d. EUP bisa menghasilkan blueprint arsitektur 
enterprise perguruan tinggi, dimana  
pengembangan setiap aplikasi pendukung fungsi 
bisnis sebaiknya menggunakan metodologi 
pengembangan software yang sesuai seperti 
RUP. 

 
Daftar Pustaka: 
 
[1] Ambler, Scott W., 2005, The Enterprise Unified 

Process: Extending the Rational Unified 
Process 

[2] Bahrami, Ali, 2003, Object Oriented System 
Development, Prentice Hall, New Jersey 
Electronic  



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2012, STMIK - STIKOM Bali 23-25 Pebruari 2012 

155 
 

[3] Kurchten Philippe, 2004, The Rational Unified 
Process An Introduction, Second Edition 
Addison Wesley 

[4] Porter, Michael E, 1985, Competitive Advantage 
: Creating and Sustaining Superior 
Performance for Analyzing Industries and 
Competitor 

[5] Suhendar, A., Gunadi, Hariman, 2008, Visual 
Modelling Menggunakan UML 

[6] Surendro, Krisdanto 2009 Pengembangan 
Rencana Induk Sistem Informasi  Informatika 

[7] Ward, John and Peppard, Joe., 2002, Strategic 
Planning for Information System, John Wiley & 
Sons, Inc 

[8] Yunis Roni, Surendro Krisdanto, 2009 
Perancangan Model Enterprise Architecture 
Dengan TOGAF Architecture Development 
Method, Seminar Nasional Aplikasi Teknologi 
Informasi 

 
  
  

 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2012, STMIK - STIKOM Bali 23-25 Pebruari 2012 

156 
 

PENGEMABANGAN APLIKASI PENDUKUNG E-LEARNING 
VISUALBOARD 

 
 

Ana Hadiana 
 

STMIK-LIKMI Bandung 
Jalan Ir. H. Djuanda no.91, Bandung 

anahadiana@yahoo.com 
 

 
 

Abstrak 
 
Pemanfaataan IT dalam mendukung proses pembelajaran konvensional sudah merupakan kebutuhan yang 
mendesak. Di dalam tulisan dibahas tentang pemanfaatan aplikasi Visualboard yang berjalan di internet/intranet 
untuk membantu proses kolaborasi dalam sistem e-Learning dimana kolaborasi merupakan salah satu unsur 
penting pembelajaran untuk membantu pemahaman terhadap materi ajar yang diberikan. Dengan penggunaan 
alat bantu aplikasi Visualboard yang relatif sederhana ini, diharapkan bahwa proses pembelajarn bisa menjadi 
lebih interaktif pada saat suatu materi ajar dibahas baik antar mahasiswa, maupun antar mahasiswa dan dosen, 
baik secara synchronous maupun asynchronous. 
 
Kata kunci: internet, java, collaboration, distance learning, visualboard 
 
 
 
 
 
1. Pendahuluan 
 
Sistem pembelajaran berbasis teknologi informasi 
(e-Learning) terutama teknologi internet/intranet 
sudah merupakan kebutuhan dalam suatu institusi 
pendidikan, karena memiliki potensi untuk bisa 
dilakukannya proses pembelajaran yang lebih baik 
dengan tetap mempertahankan sistem pembelajaran 
yang konvensional[3].  
 
Dalam beberapa kasus, karena alasan ketersediaan 
infrastruktur jaringan komputer yang masih terbatas, 
penerapan teknologi informasi tidak bisa 
sepenuhnya menggantikan proses pembelajaran 
yang sedang berjalan. Oleh karena itu, teknologi 
informasi hanya dimanfaatkan sebagai alat 
pendukung sistem pembelajaran yang ada. Namun 
demikian dengan pola pemanfaatan yang tepat dan 
disesuaikan dengan kondisi sistem konvensional, 
teknologi informasi akan memberikan manfaat yang 
besar, dimana sentuhan teknologi secara tidak 
langsung akan lebih memotivasi para peserta didik 
untuk lebih aktif dan interaktif dalam proses 
pembelajaran. Pada akhirnya, secara tidak langsung 
akan meningkatkan kualitas pendidikan itu 
sendiri[2]. 
 
Collaborative learning adalah salah satu model 
pembelajaran di dalam e-Learning yang 
mengutamakan proses pembelajaran berbasis 
sharing knowledge melalui kegiatan interaktif antar 

peserta didik sebagai pengguna sistem baik secara 
asynchronous maupun synchronous [1][4]. Para 
pengguna sistem bisa mendapatkan materi ajar 
dengan tema yang sama dan berkolaborasi secara 
terpisah dan berbeda waktu melalui koneksi ke 
jaringan internet/intranet[5]. 
 
Dalam penelitian ini, lebih difokuskan pada 
bagaimana menggunakan teknologi informasi untuk 
membantu penyampaian materi dan menyediakan 
ruang interaktif antara peserta didik (dosen dan 
mahasiswa, mahasiswa dan mahasiswa) dalam 
membantu pelaksanaan pembelejaran konvensional. 
Adapun alternatif teknologinya, sedapat mungkin 
menggunakan teknologi internet standar (web, java, 
tomcat, dll) sehingga bisa lebih mudah 
diimplementasikan di dalam isntitusi pendidikan 
yang memerlukannya. 
 
Pada bagian selanjutnya akan dibahas mengenai 
penelitian terkait, dan mendeskripsikan konsep 
penggunakan Visualboard termasuk desain dan cara 
implementasinya dalam menunjang proses 
pembelajaran konvensional.  
 
2. Visualborad 
 
Dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi 
khususnya, kolaborasi antar peserta didik (dosen dan 
mahasiswa , atau antar mahasiswa) merupakan 
faktor penting dalam memahami materi ajar secara 
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lebih mendalam. Dengan kolaborasi seperti ini 
diharapkan mahasiswa dapat mengeksplorasi 
pengetahuan dengan cara menekspresikannya dalam 
bentuk tanya-jawab atau diskusi. Hal ini penting 
sekali terutama untuk mengoreksi sejauh mana 
pemahaman yang diperlolehnya itu benar. Sehingga 
diharapkan mahasiswa dapat lebih terdorong untuk 
mendalami leibh jauh pengetahuannya secara dua 
arah tanpa hanya tergantung pada bahan materi ajar 
yang tersedia saja. Oleh sebab itu, untuk menunjang 
proses kolaborasi tersebut diperlukan suatu tool 
yang tesedia secara online dengan menggunakan 
teknologi informasi khususnya web. 
 
Dengan tersedianya fasilitas pembelajaran seperti ini 
mahasiswa dimungkinkan adanya ruang visual untuk 
berkomunikasi dan berkolaborasi yang lebih mudah 
dibandingkan dengan model konvensional saja, 
karena dalam model konvensional ditemukan bahwa 
banyak yang menjadi hambatan bagi mahasiswa  
untuk terlibat dalam proses interaksi di dalam 
pembelajaran. 
 
Dengan demikian, setidaknya diperlukan suatu tool 
yang dapat menjebatani antar para peserta didik 
mbelajaran dalam suatu ruangan maya yang dapat 
membantu mereka menciptakan suatu ruang 
pembelajaran yang efektif dan efisien. 
 
Aplikasi Visualboard yang dikembangkan dalam 
penelitian ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan 
tersebut, yaitu kebutuhan ruang kolaborasi visual 
melalui internet yang dapat mendukung proses 
pembelajaran konvensional. 
 
Visualboard pada dasarnya bisa dijalankan dalam 
berbagai platform yang berbeda karena 
menggunakan teknologi web sebagai platform dasar 
pengembangannya. Multi platform merupakan hal 
yang penting untuk menciptakan ruang kolaborasi 
via internet/intranet sehingga para pelaku 
pembelajaran bisa mengakses dari berbagai platform 
hardware dan software yang berbeda. 
 
Secara umum model pembelajaran yang fokus 
didukung dalam penelitian ini adalah model 
synchronous dalam lingkungan jaringan lokal 
intranet, sehingga untuk keamanan sistem tidak 
menjadi fokus penelitian. Untuk kedepan jika sistem 
yang dikembangkan ini diterapkan dalam 
lingkungan yang lebih luas atau internet, maka 
keamanan merupakan faktor yang tidak bisa 
ditinggalkan.  
 
Visualboard pada dasarnya akan mendukung proses 
pembelajaran synchronous dimana seluruh pelaku 
pendidikan berada dalam suatu ruangan dan waktu 
yang sama. Dengan batasan seperti ini diharapkan 
masalah bandwith jaringan tidak menjadi halangan 

untuk penerapan aplikasi Visualboard ke dalam 
sistem pembelajaran konvensional, artinya dapat 
menjadi alat bantu yang cukup aplikatif. 
 
3. Konfigurasi Sistem 
Susunan komponen utama dari Visualboard adalah 
seperti ditunjukkan pada gambar 1, dimana secara 
umum terdiri dari tiga buah modul. 
 
 Modul User: berfungsi mengontrol akses user, 

menentukan mode user, dan mengalokasikan 
pengguna ke dalam session pembelajaran. 

 Modul Presentation: mengotrol data yang 
akan ditampilkan dan didistribusikan ke 
pengguna. Pada dasarnya ada dua jenis data 
yaitu data berupa konten presentasi dan data 
untuk pengontrolan. 

 Modul Data: Fungsinya untuk mengatur yang 
digunakan selama presentasi, dan untuk 
menyimpan data yang akan digunakan kembali 
pada presentasi berikutnya. Data yang diolah 
disini adalah berupa format JPG dan disimpan 
di dalam database server tersendiri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gambar 1: Konfigurasi Sistem Visualboard 
 
Seluruh data yang digunakan sebagai materi ajar 
dengan menggunakan Visualboard ini, 
pengendaliannya berada dibawah kontrol Web 
Server. Artinya semua konten data presentasi dan 
hasil kolaborasinya disimpan secara terpusat di Web 
Server, hal ini dilakukan dalam rangka 
meminimalisasi penggunaan resource di sisi 
komputer client. 
 
 
4. Fitur Sistem 
  
Sebagai salah satu aplikasi alat bantu sistem 
pembelajaran berbasis kolaborasi antara peserta 
didik, ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari 
penerapan aplikasi Visualboard ini, secara umum 
adalah sebagai berikut: 
 

User 

S
essions

Presentation 

Data 

Visualboard
Web Server 

Data 
base
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 Anyone, anywhere, anytime availability. 
Peserta didik (dosen, mahasiswa) cukup hanya 
menggunakan komputer yang terkoneksi ke 
internet/intranet dan langsung bisa akses ke 
aplikasi, untuk ikut serta dalam pembelajaran, 
dan sistem akan secara langsung sinkronisasi 
peserta didik dengan konten presentasi yang 
sedang berjalan. 

 Multiple mode of education. Visualboard 
mendukung sistem synchronous untuk suatu 
group tertentu.  Selain itu juga mendukung pula 
mode asynchronous dimana bisa melakukan 
review terhadap hasil-hasil pembelajaran yang 
telah lewat secara asynchronous.   

 Multiple purposes. Tool ini bisa dipakai tidak  
hanya untuk sistem pembelajaran saja, tetapi 
bisa juga diterapkan pada tujuan lain untuk 
mempresentasikan sesuatu secara online. 

 
Dengan mengadopsi konsep multiple-platform, 
maka pengoperasian aplikasi Visualboard ini bisa 
kompatibel dalam berbagai sistem operasi dan hanya 
cukup menggunakan aplikasi browser yang 
mendukung Java-enabled, sehingga pengguna sistem 
tidak perlu terlebih dahulu melakukan proses 
instalasi aplikasi. 
 
Ada beberapa fungsi yang telah disediakan dalam 
aplikasi Visualboard, sebagai berikut: 
 
 Slide presentation. 
 Menggambar berbagai bentuk objek yang dapat 

dimanipulasi seperlunya. 
 Menampilkan multiple pages dengan 

dilengkapi fungsi navigation. 
 Menyimpan seluruh konten pembelajaran di 

dalam Web Server. 
 Bisa memilih dua mode yaitu standalone atau  

group. Standalone untuk melakukan proses 
pembelajaran secara asynchronous 

 Annotation text per page, untuk menuliskan 
informasi tambahan yang berkaitan dengan 
masing-masing halaman konten. 

 Chatting berbasis teks. 
 Asynchronous Q&A function untuk setiap 

halaman konten dalam rangka memperbaikan 
pemahana terhadap konten. 

 
 
 
5. User Interface 
 
Antarmuka aplikasi Visualboard ini terdiri dari dua 
buah tab yaitu satu tab untuk online presentation dan 
and satu tab lagi untuk Visualboard itu sendiri. 
Tampilan masing-masing tab tersebut ditunjukkan 
seperti pada gambar 2 dimana tampilan utama 
aplikasi dibagi menjadi tiga bagian. 
 
Upper part adalah bagian yang menyediakan alat 
bantu gambar dalam berbagai bentuk untuk 

memudahkan pengguna menggambar diagram pada 
saat kolaborasi. Bentuk yang disediakan antara lain 
segiempat, elips, garis, teks. 
 
Middle part adalah bagian untuk menampilkan 
konten presentasi dan isi dari Visualboard. Bagian 
ini pada intinya menampilkan seluruh isi dari 
Visualboard pada saat berkolaborasi. Objek-objek 
gambar yang ada di bagian ini bisa dimanipulasi 
kembali sesuai dengan keperluan seperti diubah 
ukuran, dipindahkan, copy&paste, dll. 

 
Lower part adalah bagian yang mengontrol proses 
komunikasi antara pengguna, diantaranya untuk 
menampilkan halaman/slide dari konten, navigasi, 
dan alat berkolaborasi. 
 

 
Gambar 2: Interface Visualboard 

 
 
Adapun fungsi yang lainnya adalah alat untuk proses 
tanya-jawab dalam bentuk chatting yang disediakan 
pada frame yang terpisah seperti pada gambar 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3: Tool Chat Visualboard 
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6. Platform Server 
 
Aplikasi Visualboard pada dasarnya menggunakan 
arsitektur sistem Client-Server. Para pengguna 
aplikasi ini dapat melakukan akses ke server,dan 
menggunakan Visualboard dengan menggunakan 
web browser yang telah diset Java-enabled, untuk 
melihat materi ajar dan melakukan kolaborasi 
berupa tanya-jawab interaktif. 
 
Susunan kompnen servernya adala sebagai berikut: 
 
OS : Linux 
Programming : Java, Servlet, JSP 
Database : MySQL 
Web Server : Tomcat powered by Apache 
Others : XML, HTML 
 
Seluruh komponen dalam pengembangan aplikasi 
Visualboard ini menggunakan Open Source 
Software, terutama memanfaatkan teknologi Java 
dalam seluruh pengembangan server, dan applet 
sebagai landasan pembuatan aplikasi clientnya. 
 
 
7. Kesimpulan 
 
Visualboard merupakan salah satu alat bantu 
pembelajaran alternatif yang bisa dipakai untuk 
menunjang proses pembelajaran konvensional. 
Dengan penerapan aplikasi diharapkan dapat 
membantu mempermudah para peserta didik dalam 
melakukan proses diskusi untuk mendapatkan 
pemahaman yang lebih baik disamping pemahaman 
dari materi ajar yang tersedia. Sehingga pada 

akhirnya secara tidak langsung meningkatkan mutu 
pembelajaran itusendiri. 
  
Pemanfaatan teknologi Java secara optimal utnuk 
membuat aplikasi e-Learning yang sederhana dan 
mudah penggunaannya tanpa perlu tergantung satu 
platform tertentu saja. 
 
Untuk penelitian ke depan, aplikasi Visualboard 
yang bisa diterapkan dalam lingkungan internet yang 
lebih luas tentunya dengan penekanan pada faktor 
keamanan sistem. Juga dimungkinkan penambahan 
fungsi multimedia seperti video, dan lebih 
memfasilitasi fungsi-fungsi yang membuat lebih 
nyaman. 
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Abstrak 

 
E-procurement adalah proses pengadan barang/jasa dalam lingkup pemerintah yang menggunakan perangkat 
teknologi informasi dan komunikasi dalam setiap proses dan langkahnya. Ide dasar lahirnya e-procurement 
adalah untuk mengurangi jumlah tatap muka antara panitia lelang dengan peserta lelang, sehingga sejumlah 
kelemahan yang terdapat pada conventional procurement seperti in-efisiensi dari segi waktu dan biaya, 
timbulnya persaingan yang tidak sehat antara sesama peserta tender, serta informasi yang tidak transparan karena 
lebih didominasi oleh lingkaran panitia lelang serta beberapa pelaku usaha dapat dieliminasi. Akan tetapi, e-
prourement bukannya tidak memiliki celah-celah yang rentan dimanfaatkan untuk melakukan tindakan tidak 
terpuji. Celah-celah rawan penyelewengan tersebut dapat dibagi dalam 2 kategori, yaitu berhubungan dengan 
sistem (server seringkali down atau website seringkali tidak bisa diakses, serta private key ke semua rekanan 
masih disimpan di dalam sistem komputer), serta berhubungan dengan non-sistem (panitia lelang tidak 
memberikan jawaban yang lengkap atas pertanyaan yang diajukan oleh peserta lelang online pada saat 
aanwijzing, serta penyusunan spesifikasi alat/barang yang akan dilelang secara online telah mengarah pada jenis 
alat/barang merek barang yang hanya dimiliki oleh suatu perusahan tertentu). Langkah-langkah antisipasi yang 
dapat dilakukan untuk menutupi celah-celah penyelewengan tersebut dipaparkan pada bagian akhir artikel. 
 
Kata kunci : e-procurement, celah penyelewengan, langkah antisipasi 
 
 
 
 
 
1. Pendahuluan 

 
Pengadaan barang dan jasa pemerintah secara 

konvensional (conventional procurement) 
sebagaimana diatur dalam Keppres nomor 80 tahun 
2003, jo Perpres nomor 54 tahun 2010 ternyata 
masih menyediakan banyak ruang bagi Panitia 
Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa untuk 
melakukan penyelewengan di setiap tahapannya. 
Hal tersebut terbukti dengan banyaknya kasus 
korupsi yang terkait dengan pengadaan barang dan 
jasa pemerintah [1]. Sebagai ilustrasi, Laporan 
Sementara BPK terhadap laporan keuangan negara 
semester I-2010 atas pemeriksaan pada 78 Laporan 
Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL), 
ditemukan adanya kerugian negara pada 172 kasus 
senilai Rp 80,46 miliar [2]. Modus korupsi yang 
digunakan dalam pengadaan barang dan jasa 
pemerintah tersebut meliputi penggelembungan 
harga (mark-up), perbuatan curang, penyuapan, 

penggelapan, pengadaan fiktif, pemberian komisi, 
penyalahgunaan wewenang, nepotisme, dan 
pemalsuan [3].  

Penyelewengan yang berujung korupsi dalam 
pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan oleh 
pengguna barang/jasa dan/atau panitia pengadaan. 
Misalnya dalam bentuk pemberlakuan syarat tender 
yang ketat, meloloskan peserta tender yang tidak 
memenuhi persyaratan, pengumuman informasi 
tender pada media yang dibatasi, serta melakukan 
penunjukkan langsung untuk pengadaan 
barang/jasa yang seharusnya dilaksanakan dengan 
pemilihan langsung atau lelang terbuka. 
Penyelewengan juga dapat dilakukan oleh penyedia 
barang/jasa secara sendiri-sendiri, bersama-sama 
penyedia barang/jasa lain, atau kolusi dengan 
pengguna barang/jasa. Misalnya peserta tender 
mempunyai informasi adanya tender, kemudian 
membeli, meminjam, atau mendirikan perusahaan 
baru untuk mengikuti tender. Atau peserta tender 
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memasukkan pengalaman pengadaan barang/jasa 
perusahaan lain untuk bisa ikut menjadi peserta 
tender [4]. 

Selain itu, pengelolaan pengadaan barang dan 
jasa pemerintah secara konvensional (conventional 
procurement) dikendalikan oleh pimpro, yang 
merupakan sebuah badan adhoc yang memiliki 
posisi tawar yang rendah. Akibatnya para pimpro 
tersebut rentan dengan tekanan secara internal 
maupun tekanan dari pihak eksternal. Mekanisme 
insentif tidak disediakan untuk panitia pengadaan 
yang berprestasi, yaitu betul-betul mempraktikan 
proses pelelangan secara efektif dan efisien. Selain 
itu, pengadaan dilakukan pada bilik tertutup. Semua 
informasi yang berhubungan dengan pengadaan 
didominasi oleh lingkaran panitia lelang serta 
beberapa pelaku usaha. Akibatnya keterlibatan 
publik untuk mengawasi proses pengadaan tidak 
terakomodasi [5]. 
 Banyaknya kuantitas tatap muka yang terjadi 
antara panitia lelang dengan peserta lelang dalam 
conventional procurement ditengarai merupakan 
akar penyebab dari timbulnya banyak kasus korupsi 
dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yang 
dilakukan secara konvensional (conventional 
procurement) tersebut. Seringnya panitia lelang dan 
peserta lelang bertemu akan meningkatkan peluang 
peserta lelang berkolusi dengan panitia lelang untuk 
bisa memenangkan lelang dengan cara yang tidak 
fair. Misalnya melalui suap, pemberian komisi, 
nepotisme, atau melalui penunjukan langsung [3].  
 Pengadaan barang dan jasa secara elektronik 
(electronic procurement/e-procurement) 
merupakan salah satu bentuk solusi terbaik untuk 
mencegah atau meminimalisir makin besarnya 
angka korupsi dalam pengadaan barang dan jasa 
pemerintah. Hal ini disebabkan karena sistem ini 
mengurangi secara drastis kuantitas tatap muka 
antara panitia lelang dengan peserta lelang. Satu-
satunya momen tatap muka yang terjadi antara 
panitia lelang dengan peseta lelang hanyalah setelah 
pengumuman pemenang tender, yaitu untuk 
verifikasi data asli dengan dokumen penawaran [6]. 
Impelementasi e-procurement pada local 
governments di AS menjadikan proses tender lebih 
ringkas dan cepat, nilai tender menjadi lebih 
rendah, serta menciptakan persaingan yang sehat 
diantara sesama peserta tender [7].  

Di Indonesia sendiri, e-procurement sudah 
mulai berjalan. Dimulai pelopori oleh pemerintah 
kota Surabaya pada tahun 2003, pelaksanaan e-
procument ternyata menghasilkan penghematan 
anggaran sebesar 10% serta hampir semua proyek 
bisa diselesaikan tepat waktu. Surabaya e-
Procurement System (SePS) mampu memberikan 
sejumlah positif benefit seperti optimalisasi waktu 
proses pengadaan barang dan jasa, panitia 
pengadaan dapat melakukan evaluasi kualifikasi 

dengan cepat dan akurat, memberikan respon yang 
cepat terhadap pertanyaan dan klarifikasi lelang, 
mengurangi dan menekan biaya baik dari sisi dinas 
satuan kerja maupun dari sisi pengguna serta 
penyedia barang/jasa, penyedia, serta meningkatkan 
pemenuhan kualitas spesifikasi teknis barang dan 
jasa yang diadakan [1],[8].  
 Namun, benarkah sama sekali tidak ada celah 
yang dapat digunakan untuk melakukan tindakan 
penyelewengan dalam e-procurement ? Artikel ini 
mendeskripsikan sejumlah celah yang berpotensi 
menimbulkan KKN pada pengadaan barang dan 
jasa secara elektronik (e-procurement), serta 
langkah antisipatif yang dapat dilakukan untuk 
mencegahnya. Paparan singkat tentang tahapan-
tahapan e-procurement serta bagaimana setiap 
tahapan tersebut dapat menutup kelemahan-
kelemahan pada conventional procurement juga 
disajikan dalam artikel ini.  

  
2. Conventional Procurement 

 
2.1  Definisi dan Klasifikasi 

 
Definisi conventional procurement merujuk 

pengadaan barang dan jasa pada pemerintah yang 
diatur pada pasal 1 Keppres nomor 80 tahun 
2003[9] jo Perpres nomor 54 tahun 2010 [10], yaitu 
kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai 
dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan 
secara swakelola maupun oleh penyedia 
barang/jasa.  

Pengadaan  barang dan jasa pada pemerintah 
secara konvensional (conventional procurement) 
terdiri dari 4 bentuk, yaitu [11]: 
a. Metode pelelangan umum. Pengadaan barang 

dan jasa berdasarkan metode ini dilakukan 
secara terbuka, diumumkan secara luas melalui 
media massa serta papan pengumuman resmi 
institusi.  

b. Metode pelelangan terbatas. Pengadaan 
barang dan jasa ini berdasarkan metode ini 
dilakukan dengan cara mencantumkan nama 
penyedia barang/jasa yang dianggap mampu 
untuk mengerjakan pekerjaan yang  tercantum 
dalam pengumuman lelang.  

c. Metode pemilihan langsung. Pengadaan 
barang dan jasa berdasarkan metode ini 
dilakukan dengan cara membandingkan 
sebanyak-banyaknya penawaran dan sekurang-
kurangnya 3 penawaran dari penyedia 
barang/jasa yang telah lulus prakualifikasi.  

d. Metode penunjukan langsung. Pengadaan 
barang dan jasa berdasarkan metode ini 
dilakukan dengan cara langsung menunjuk 1 
penyedia barang/jasa dengan cara melakukan 
negosiasi teknis maupun harga.  
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2.2 Tahapan Operasional Serta Bentuk   
Penyelewengan   

 
Conventional procurement terdiri dari 15 

tahapan. Kecuali pada tahap 8 
(penjelasan/aanwijzing), tahap 9 (penyerahan dan 
pembukaan dokumen penawaran), serta tahap 13 
(penunjukan pemenang lelang), celah-celah untuk 
melakukan tindakan penyimpangan yang bisa 
berujung pada KKN terdapat pada setiap tahapan. 
Rincian tahapan serta bentuk penyelewengan yang 
dapat terjadi tersebut adalah sebagai berikut [12]: 
Tahap 1 : Perencanaan pengadaan. Misalnya 

dalam bentuk penggelembungan 
anggaran, rencana pengadaan yang 
diarahkan, penentuan jadwal waktu 
yang tidak realistis, serta pemaketan 
pekerjaan yang direkayasa  

Tahap 2 : Pembentukan panitia lelang. 
Misalnya dalam bentuk panitia lelang 
yang tidak transparan, integritas 
panitia lemah, panitia yang memihak, 
serta panitia tidak independen. 

Tahap 3 : Pra-kualifikasi perusahaan. 
Misalnya dalam bentuk dokumen 
administratif tidak memenuhi syarat, 
dokumen administratif asli tapi palsu, 
legalisasi dokumen tidak dilakukan, 
serta evaluasi tidak sesuai kriteria 

Tahap 4 : Penyusunan dokumen lelang. 
Misalnya dalam bentuk spesifikasi 
yang diarahkan pada suatu produk 
tertentu, rekayasa kriteria evaluasi, 
dokumen lelang non standar, serta 
dokumen lelang yang tidak lengkap 

Tahap 5 : Pengumuman lelang. Misalnya 
dalam bentuk pengumuman lelang 
yang semu atau fiktif, pengumuman 
lelang tidak lengkap, serta jangka 
waktu pengumuman terlalu singkat 

Tahap 6  : Pengambilan dokumen lelang. 
Misalnya dalam bentuk dokumen 
lelang yang diserahkan tidak sama 
(inkonsisten), waktu pendistribusian 
dokumen terbatas, serta lokasi 
pengambilan dokumen sulit dicari 

Tahap 7  : Penyusunan harga perkiraan 
sendiri. Misalnya dalam bentuk 
gambaran nilai harga perkiraan sendiri 
ditutup-tutupi, penggelembungan 
(mark-up) untuk keperluan KKN, 
harga dasar yang tidak standar, serta 
penentuan estimasi harga tidak sesuai 
aturan 

Tahap 8  : Penjelasan (aanwijzing) 
Tahap 9  : Penyerahan dan pembukaan dokumen 

penawaran 

Tahap 10 : Evaluasi penawaran. Misalnya 
dalam bentuk kriteria evaluasi cacat, 
penggantian dokumen penawaran, 
evaluasi tertutup dan tersembunyi, 
serta peserta lelang terpola dalam 
rangka kolusi. 

Tahap 11 : Pengumuman calon pemenang. 
Misalnya dalam bentuk pengumuman 
dilakukan terbatas dan tanggal 
pengumuman ditunda-tunda 

Tahap 12 : Sanggahan peserta lelang. Misalnya 
dalam bentuk tidak seluruh sanggahan 
ditanggapi, subtansi sanggahan tidak 
ditanggapi, serta sanggahan proforma 
untuk menghindari tuduhan tender 
diatur 

Tahap 13 : Penunjukan pemenang lelang.  
Tahap 14 : Penandatanganan kontrak. 

Misalnya dalam bentuk 
penandatanganan kontrak selalu 
ditunda-tunda, penandatangan  
kontrak tidak sah dan dilakukan 
secara tertutup. 

Tahap 15 : Penyerahan barang dan jasa. 
Misalnya dalam bentuk volume tidak 
sama, mutu/kualitas pekerjaan lebih 
rendah dari ketentuan dalam 
spesifikasi teknis, serta contract 
change order. 

  
3. Electronic Procurement (E-Procurement) 

 
3.1   Definisi dan Klasifikasi 

 
E-Procurement atau lelang secara elektronik 

adalah proses pengadan barang/jasa dalam lingkup 
pemerintah yang menggunakan perangkat teknologi 
informasi dan komunikasi dalam setiap proses dan 
langkahnya [13]. Perangkat tehnologi informasi 
yang dibutuhkan tersebut dapat berupa Electronic 
Data Interchange (EDI), Enterprise Resource 
Planning (ERP) [14], atau memanfaatkan fasilitas 
tehnologi informasi dan komunikasi yang 
diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara 
Elektronik (LPSE) [15]. 

E-procurement dapat dilakukan melalui 2 
bentuk yaitu e-tendering dan e-purchasing. E-
tendering adalah proses pengadaan barang dan jasa 
secara elektronik dengan cara mengajukan satu kali 
penawaran. Sedangkan e-purchasing adalah proses 
pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara 
elektronik melalui katalog elektronik. Katalog 
elektronik ini disusun oleh LKPP melalui sebuah 
kontrak payung kepada produsen atau penyedia 
utama, sehingga harga yang ditawarkan dipastikan 
jauh lebih rendah dibandingkan harga pasaran [13]. 

 
3.2  Mekanisme Operasional  
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Proses kerja e-procurement terdiri dari 11 

tahapan dengan perincian sebagai berikut [13]: 
Tahap 1  :  Persiapan. Khusus berlaku untuk 

panitia, dengan fokus utama adalah 
menyiapkan dokumen pemilihan   

Tahap 2  : LPSE. Merupakan tempat yang mesti 
dihubungi oleh pihak yang hendak 
melaksanakan maupun yang hendak 
pengikuti lelang secara elektronik 

Tahap 3  : Pengumuman lelang, baik pada 
laman (website) LPSE maupun media 
cetak 

Tahap 4  :  Pendaftaran lelang 
Tahap 5  :  Penjelasan lelang (aanwijzing).  
Tahap 6  : Pemasukan dokumen  
Tahap 7  : Pembukaan dokumen  
Tahap 8  : Evaluasi 
Tahap 9  : Usulan calon pemenang dan 

penetapan pemenang 
Tahap 10 : Pengumuman pemenang serta peserta 

yang gugur.  
Tahap 11 : Sanggahan  
  
3.3 E-Procurement vs Conventional 

Procurement 
 

Efisiensi waktu dan biaya , respon yang cepat 
terhadap pertanyaan dan klasifikasi selama proses 
aadwijzing, panitia pengadaan bisa lebih cepat 
melakukan evaluasi kualifikasi dan evaluasi 
penawaran, terwujutnya transparansi serta 
persaingan yang sehat antar pelaku usaha, 
merupakan beberapa contoh sisi positif yang 
dihasilkan dari e-procurement [1],[6],[8],15]. 

Lantas, mengapa hal-hal tersebut tidak terjadi 
dalam conventional procurement ?  

Terwujutnya efisiensi waktu dan biaya dalam 
e-procurement disebabkan karena proses 
pengumuman pengadaan, penawaran, seleksi, dan 
pengumuman pemenang dilakukan secara online. 
Peserta lelang cukup login menggunakan username 
dan password yang telah dimiliki, membaca 
pengumuman lelang beserta syarat-syaratnya, 
kemudian mengklik tombol daftar pada lelang 
tersebut. Peserta lelang juga tidak perlu fotokopi 
dokumen serta tidak perlu datang jauh-jauh ke 
kantor pelaksana lelang [1],[8].  

Terwujutnya respon yang cepat terhadap 
pertanyaan dan klasifikasi selama proses 
aadwijzing dalam e-procurement disebabkan 
karena hingga kurun waktu aadwijzing berakhir, 
panitia lelang diwajibkan berada di depan komputer 
(online) untuk memberikan jawaban serta 
penjelasan atas setiap pertanyaan maupun 
permintaan klasifikasi yang diajukan oleh peserta 
lelang. Dengan demikian, semua pertanyaan dan 
permintaan klarifikasi dari peserta tender dapat 

dituntaskan pada hari itu juga. Potensi terjadinya 
keributan dengan sendirinya dapat dihindari [8]. 

Terwujutnya transparansi dalam e-
procurement disebabkan karena informasi 
mengenai lelang diumumkan pada laman LPSE 
maupun media cetak. Pada laman LPSE tersebut 
tidak saja disajikan nama pemenang lelang, tapi 
juga siapa saja yang kalah, mengapa sampai kalah, 
gugurnya pada tahapan mana, kenapa sampai gugur 
dan berapa harga masing-masing peserta. Jadi, 
masing-masing secara terbuka akan mengetahui 
kesalahannya [1],[6]. 

Terwujutnya persaingan yang sehat antar 
pelaku usaha dalam e-procurement disebabkan 
karena selama proses lelang berlangsung baik 
panitia maupun peserta lelang tidak pernah saling 
bertemu. Dengan demikian tidak ada peluang 
terjadinya saling pendekatan antara kedua pihak 
tadi untuk memenangkan lelang secara sepihak. 
Sistem arisan lelang antara sesama pelaku usaha 
juga dapat dihilangkan. Siapapun yang 
memenangkan tender dapat dipastikan perusahaan 
yang unggul dan terbaik, sedangkan pihak yang 
kalah dapat memperbaiki diri untuk memperbesar 
kemungkinan untuk memenangkan tender dimasa 
dating [1],[15]. 

 
3.4 Celah Penyelewengan dan Langkah 

Antisipatif  
 
Jika memang begitu, apakah memang tidak ada 

celah untuk melakukan penyelewengan pada e-
procurement? Jawabanya adalah masih ada. 
Pertama, patut dicurigai jika server seringkali 
down atau website seringkali tidak bisa diakses, 
yang mengakibatkan peserta tender tidak bisa 
mengupload dokumen penawaran pada rentang 
waktu yang ditetapkan dalam pengumuman lelang. 
Keterlambatan tersebut otomatis menjadikan 
peserta tender tidak bisa mengikuti lelang. Hal ini 
bisa saja menimbulkan dugaan tidak baik dari calon 
peserta lelang, bahwa hal tersebut disengaja oleh 
panitia untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu. 
Untuk menghindari dugaan itu, maka jika hal 
tersebut terjadi maka panitia lelang harus 
memberikan informasi atau solusi kepada calon 
peserta lelang agar mereka tidak dirugikan. 
Misalnya memberikan pengumuman bahwa tender 
ditunda atau batas waktu memasukan dokumen 
penawaran diperpanjang [16].  

Kedua, patut dicurigai jika panitia lelang tidak 
memberikan jawaban yang lengkap atas pertanyaan 
yang diajukan oleh peserta lelang pada saat online 
aanwijzing. Bagi peserta lelang, aanwijzing adalah 
hal krusial karena dari sanalah mereka  
mendapatkan semua detail informasi berkaitan 
dengan lelang. Misalnya uraian kegiatan, 
mekanisme penilaian, persyaratan, dokumen, dan 
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sebagainya. Kesalahan pada dokumen atau tidak 
terpenuhinya persyaratan karena tidak mendapatkan 
informasi yang lengkap dan akurat selama 
aadwijzing tentunya dapat berakibat gugurnya 
peserta lelang. Hal ini bisa saja menimbulkan 
dugaan tidak baik dari calon peserta lelang, bahwa 
hal tersebut disengaja oleh panitia untuk 
menguntungkan pihak-pihak tertentu. Untuk 
menghindari dugaan itu, maka panitia lelang 
menugaskan staf yang kompeten pada saat online 
aanwijzing agar dapat menjawab pertanyaan dari 
calon peserta lelang [16]. 

Ketiga, penyusunan spesifikasi alat/barang yang 
dilelang tersebut telah mengarah pada jenis 
alat/barang merek barang yang hanya dimiliki oleh 
suatu perusahan tertentu. Walaupun dalam e-
procurement tidak terjadi tatap muka antara panitia 
lelang dengan peserta lelang, namun bisa saja 
sebelumnya telah ada kesepakatan antara panitia 
lelang dengan perusahaan tertentu yang memiliki 
barang/alat tertentu tersebut agar merekalah 
nantinya yang diarahkan untuk jadi pemenang. 
Dengan demikian e-procurement hanyalah sebagai 
pelengkap legitimasi bahwa pengadaan barang/jasa 
tersebut telah berlangsung secara fair. Andaikata 
mekanisme lelang tetap berjalan pun, peserta lelang 
lainnya yang mengajukan spesifikasi barang/alat 
diluar dari yang sudah ditetapkan otomatis akan 
gugur. Untuk menghindari hal tersebut, maka 
panitia lelang harus berani menolak permintaan 
lelang seperti itu agar tidak ada peserta lelang yang 
dirugikan [16].        

Selain itu, apapun website maupun sistem yang 
online rentan dengan computer fraud, terutama 
hacking. Jika sistem e-procurement yang dibangun 
masih menggunakan public key infrastructure, 
dimana private key ke semua rekanan masih 
disimpan di dalam sistem komputer oleh 
administrator jaringan, maka hal ini rentan  
disalahgunakan. Peserta lelang bisa saja 
menawarkan kolusi dengan administrator jaringan 
untuk bisa melihat dokumen penawaran yang 
diajukan peserta lelang lain. Akan jauh lebih baik 
jika menggunakan sistem Personal Identity Number 
(PIN). Dengan sistem ini, kerahasiaan dokumen 
tetap terjaga, karena peserta lelang bisa setiap saat 
mengubah nomor PIN-nya [17].       

 
4. Simpulan 

E-Procurement masih menyisakan sejumlah 
celah yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang 
bertanggung jawab untuk melakukan tindakan 
penyelewengan. Celah-celah rawan penyelewengan 
tersebut dapat dibagi dalam 2 kategori, yaitu 
berhubungan dengan sistem serta berhubungan 
dengan non-sistem (manusia). Dalam kaitannya 
dengan sistem, E-procurement rentan dengan 
computer fraud jika sistem ini masih menggunakan 

public key infrastructure, dimana private key ke 
semua rekanan masih disimpan di dalam sistem 
komputer oleh administrator jaringan. Penggunan 
Personal Identity Number (PIN) layak 
dipertimbangkan untuk menutup celah ini, karena 
kerahasiaan dokumen tetap terjaga. Hanya peserta 
serta panitia lelang saja yang mengetahui PIN 
sehingga menutup peluang peserta lelang lainnya 
ikut mengetahui dokumen penawaran yang 
diajukan oleh peserta lainnya. 

Sedangkan dalam kaitannya dengan manusia, 
e-procurement akan tetap menyediakan celah untuk 
terjadinya tindakan penyelewengan jika tidak 
didukung oleh SDM yang punya komitmen tinggi 
untuk menciptakan transparansi serta persaingan 
usaha yang sehat. Hal tersebut dapat terlihat 
melalui  penyusunan spesifikasi alat/barang yang 
dilelang tersebut telah mengarah pada jenis 
alat/barang merek barang yang hanya dimiliki oleh 
suatu perusahan tertentu, serta panitia lelang tidak 
memberikan jawaban yang lengkap atas pertanyaan 
yang diajukan oleh peserta lelang pada saat 
aanwijzing. Oleh karena itu, penting bagi semua 
pihak untuk mentaati pakta integritas sehingga  
harapan publik akan penyelenggaraan pelayanan 
publik yang profesional dan kredibel dapat tercipta 
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Abstrak 

Dengan telah disyahkannya Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia (RUU-RI) tentang Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK) menjadi Undang-Undang RI  dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tanggal 
27 Oktober 2011, maka fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan nasional yang semula berada di Bank 
Indonesia (BI), secara bertahap, beralih ke OJK selambat-lambatnya selesai pada awal tahun 2013. Tentu saja, 
keputusan tersebut memberikan pengaruh yang cukup signifikan kepada kedua lembaga. BI sebagai lembaga 
yang telah lama memilki otoritas dalam pengaturan dan pengawasan perbankan nasional dalam mendukung visi 
dan misinya perlu melakukan penyesuaian proses internal yang selama ini telah berjalan. Sedangkan OJK, 
sebagai lembaga baru dalam  pengawasan perbankan nasional, memerlukan  proses adaptasi dalam menjalankan 
proses dimaksud. Pada sisi lain, peran perbankan nasional sangat vital dalam menjalankan roda perekonomian 
nasional. Hal tersebut terbukti pada krisis ekonomi nasional tahun 1997/98, dimana kehancuran perbankan 
nasional memacu kebangkrutan ekonomi nasional. Berangkat dari hal-hal tersebut, maka diperlukan suatu 
framework pertukaran informasi dalam rangka menjalankan proses pengaturan dan  pengawasan perbankan 
nasional antara OJK dan BI agar kesinambungan proses dimaksud dapat tetap terjaga. Dalam pembuatan 
framework dimaksud, penulis melakukan pendekatan dengan melakukan komparasi antara usulan sesuai 
Rancangan Undang-Undang dimaksud dengan proses eksisting yang berada di BI.    
 
Kata kunci : framework koodinasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK),kesinambungan proses, pengaturan dan 
pengawasasn, perbankan nasional 
 
 
 
 
1. Pendahuluan  
 

Tanggal 27 Oktober 2011, merupakan hari 
yang bersejarah dalam hal pengelolaan ekonomi 
nasional. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), melalui 
rapat paripurna, telah mensyahkan RUU RI tentang 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi UU RI. Hal 
tersebut memberikan perubahan yang cukup 
signifikan dalam proses pengaturan dan pengawasan 
perbankan nasional. 

Perbankan nasional, merupakan lembaga 
keuangan yang  sangat vital dalam menjalankan roda 
perekonomian nasional. Mayoritas sumber daya 
keuangan nasional beraktivitas pada lembaga 
tersebut. Akibatnya, kejatuhan pada perbankan 
nasional dapat memberikan contagion effect pada 
perekeonomian nasional secara keseluruhan. 
Disamping itu, tingginya tingkat ketergantungan 
antar individu-individu bank menjadi faktor yang 
perlu dipertimbangkan untuk melakukan tindakan 

terhadap bank yang sedang bermasalah. Kegagalan 
pada suatu bank, dapat menyebabkan kegagalan 
sistemik pada perbankan nasional (Domino effect). 

Bank Indonesia (BI) yang selama ini menjalan 
fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan 
nasional perlu bebenah diri dalam mensikapi 
keputusan dimaksud. BI memerlukan fungsi 
dimaksud dalam mencapai  misi yang diembannya, 
yaitu: mencapai dan memelihara kestabilan nilai 
rupiah melalui pemeliharaan kestabilan moneter dan 
pengembangan stabilitas sistem keuangan untuk 
pembangunan  nasional  jangka panjang yang 
berkesinambungan. Memperhatikan keberalihakn 
fungsi tersebut ke OJK dapat menyebabkan 
ketimpangan organisasi dalam mencapai misinya 
tersebut. 

Sebagai suatu lembaga yang baru berdiri, 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki tugas 
melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap 
lembaga keuangan, termasuk  perbankan nasional. 

No Makalah : 035 
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Memperhatikan domain tersebut lebih luas 
dibandingkan dengan domain pengaturan dan 
pengawasan yang selama ini dilakukan oleh BI, 
maka diperlukan suatu upaya yang lebih besar untuk 
membuktikan kemampuannya dalam mengatur dan 
mengawasi perbankan nasional. 

Memperhatikan proses pengaturan dan 
pengawasan perbankan nasional sangat diperlukan 
untuk menjaga keberlangsungan roda perekonomian 
nasional, maka perpindahan pelaksana proses 
tersebut hendaknya tidak mengganggu 
kesinambungannya. Untuk meminimalisasi potensi 
yang dapat menyebabkan gangguan atas 
kesinambungan proses dimaksud, maka diperlukan 
suatu framework pertukaran informasi antar lembaga 
dimaksud. Kerangka kerja koordinasi tersebut 
menjadi acuan dalam pertukaran informasi yang 
dibutuhkan oleh kedua belah pihak dalam 
menjalankan kewenangannya masing-masing.  

 
2. Pengaturan dan Pengawasan Perbankan 

Nasional di Bank Indonesia   
 
Seperti diketahui bahwa pilar utama dari BI 

untuk mecapai visi dan misinya meliputi:  
a) menetapkan dan melaksanakan kebijakan 

moneter, 
b) mengatur dan menjaga kelancaran sistem 

pembayaran, dan 
c) mengatur dan mengawasi Bank 
Berdasarkan penjabaran pilar utama di atas, maka 
dapat digambarkan framework proses kerja BI 
secara keseluruhan yaitu sebagaimana gambar 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kemudian, fokus pada pilar terkait dengan 
mengatur dan mengawasi bank, proses pengaturan 
dan pengawasan perbankan nasional dapat 
dijabarkan dalam  4 (empat)  komponen, yaitu: 
a) Penelitian, terdiri dari penelitian dan 

pengembangan industri perbankan nasional 
b) Kebijakan, terdiri dari pengaturan serta 

rekomendasi dan kebijakan 
c) Operasional, terdiri dari perizinan, fit and 

proper, pengawasan, surveillance, mediasi, 
investigasi, kerjasama dan kemitraan, 
kesekretariatan stabilisasi sistem keuangan, dan 
analisa 

d) Komunikasi, terdiri dari komunikasi dan 
diseminasi serta penusunan publikasi. 

Keempat komponan tersebut dapat dilihat pada 
gambar proses bisnis sektor perbankan di BI 
(gambar 2). 

 
3. Rancangan Undang-Undang RI tentang 

OJK 
 
Dalam RUU tentang OJK di BI terdapat 

beberapa pasal yang dapat menjadi pedoman dalam 
perancangan framework koordinasi antara OJK 
dengan BI dalam mengatur dan mengawasi 
perbankan nasional. Pasal-pasal tersebut meliputi: 
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Gambar 1. Framework Proses Kerja di Bank Indonesia Sebelum RUU RI tentang OJK dtetapkan menjadi UU RI
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a) Pasal 6, 7, 8 dan 9 tentang tugas dan wewenang 
OJK 

b) Pasal 39, 40 dan 43 tentang hubungan 
kelembagaan, khususnya dengan BI 

c) Pasal 70 tentang kekuatan undang-undang ini 
dengan undang-undang lainnya, termasuk 
dengan UU tentang BI 
Tugas dan wewenang OJK sebagaimana pasal 

6,7,8, dan 9 RUU dimaksud adalah melaksanakan 
tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: 
a) kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; 
b) kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; 

dan 
c) kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, 

Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan 
Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. 

Dalam melaksanakan tugas pengaturan dan 
pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan sektor 
Perbankan, kewenangan OJK meliputi: 
a. pengaturan dan pengawasan mengenai 

kelembagaan bank yang meliputi: 
1. perizinan untuk pendirian bank, pembukaan 

kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, 
kepemilikan, kepengurusan dan sumber 
daya manusia, merger, konsolidasi dan 
akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha 
bank; dan 

2. kegiatan usaha bank, antara lain sumber 
dana, penyediaan dana, produk hibridasi, 
dan aktivitas di bidang jasa; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas 
aset, rasio kecukupan modal minimum, 
batas maksimum pemberian kredit, rasio 
pinjaman terhadap simpanan, dan 
pencadangan bank; 

2. laporan bank yang terkait dengan kesehatan 
dan kinerja bank; 

3. sistem informasi debitur; 
4. pengujian kredit (credit testing); dan 
5. standar akuntansi bank; 

b. pengaturan dan pengawasan mengenai aspek 
kehati-hatian bank, meliputi: 
1. manajemen risiko; 
2. tata kelola bank; 
3. prinsip mengenal nasabah dan anti 

pencucian uang; dan 
4. pencegahan pembiayaan terorisme dan 

kejahatan perbankan; dan 
c. pemeriksaan bank. 

Rincian kewenangan OJK dapat dijabarkan sebagai 
berikut: 

a. Terkait Tugas Pengaturan, meliputi: 

i. menetapkan peraturan pelaksanaan 
Undang-Undang ini; 

ii. menetapkan peraturan perundang-undangan 
di sektor jasa keuangan; 

iii. menetapkan dan peraturan dan keputusan 
OJK; 

iv. menetapkan peraturan mengenai 
pengawasan di sektor jasa keuangan; 
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Gambar 2. Framework Proses Bisnis Sektor Perbankan di BI
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v. menetapkan kebijakan mengenai 
pelaksanaan tugas OJK; 

vi. menetapkan peraturan mengenai tata cara 
penetapan perintah tertulis terhadap 
Lembaga Jasa Keuangan dan pihak 
tertentu; 

vii. menetapkan peraturan mengenai tata cara 
penetapan pengelola statuter pada Lembaga 
Jasa Keuangan; 

viii. menetapkan struktur organisasi dan 
infrastruktur, serta mengelola, memelihara, 
dan menatausahakan kekayaan dan 
kewajiban; dan 

ix. menetapkan peraturan mengenai tata cara 
pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan di sektor 
jasa keuangan. 

b. Terkait Tugas Pengawasan meliputi: 

i. menetapkan kebijakan operasional 
pengawasan terhadap kegiatan jasa 
keuangan; 

ii. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan 
yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif. 

iii. melakukan pengawasan, pemeriksaan, 
penyidikan, perlindungan Konsumen, dan 
tindakan lain terhadap Lembaga Jasa 
Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang 
kegiatan jasa keuangan sebagaimana 
dimaksud dalam peraturan perundang-
undangan di sektor jasa keuangan; 

iv. memberikan perintah tertulis kepada 
Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak 
tertentu; 

v. melakukan penunjukan pengelola statuter; 
vi. menetapkan penggunaan pengelola statuter; 

vii. menetapkan sanksi administratif terhadap 
pihak yang melakukan pelanggaran 
terhadap peraturan perundang-undangan di 
sektor jasa keuangan; dan 

viii. memberikan dan/atau mencabut: 
1. izin usaha; 
2. izin orang perseorangan; 
3. efektifnya pernyataan pendaftaran; 
4. surat tanda terdaftar; 
5. persetujuan melakukan kegiatan 

usaha; 
6. pengesahan;  
7. persetujuan atau penetapan 

pembubaran; dan  
8. penetapan lain, 

 
Memperhatikan lembaga OJK merupakan suatu 

lembaga baru dengan kewenangan yang sangat vital 
dalam perekonomian nasional, maka perlu adanya 
upaya koordinasi antar lembaga. Terkait dengan 
pengaturan dan pengawasan perbankan nasional, 
maka sebagaimana diatur dalam pasal 39, 40 dan 43 
RUU dimaksud, telah pelaksanaan koordinasi 
dengan BI, yaitu sebagai berikut: 

a. dalam membuat peraturan pengawasan di 
bidang Perbankan antara lain: 

i. kewajiban pemenuhan modal minimum 
bank; 

ii. sistem informasi perbankan yang terpadu; 
iii. kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, 

penerimaan dana valuta asing, dan 
pinjaman komersial luar negeri; 

iv. produk perbankan, transaksi derivatif, 
kegiatan usaha bank lainnya; 

v. penentuan institusi bank yang masuk 
kategori systemically important bank; dan 

vi. data lain yang dikecualikan dari ketentuan 
tentang kerahasiaan informasi. 

b. Dalam hal BI untuk melaksanakan fungsi, tugas, 
dan wewenangnya memerlukan pemeriksaan 
khusus terhadap bank tertentu, BI dapat 
melakukan pemeriksaan langsung terhadap bank 
tersebut dengan menyampaikan pemberitahuan 
secara tertulis terlebih dahulu kepada OJK. 
Namun demikian, BI tidak dapat memberikan 
penilaian terhadap tingkat kesehatan bank. 
Adapun laporan hasil pemeriksaan bank 
sebagaimana dimaksud wajib disampaikan 
kepada OJK paling lama 1 (satu) bulan sejak 
diterbitkannya laporan hasil pemeriksaan. 

c. OJK, BI, dan Lembaga Penjamin Simpanan  
(LPS) wajib membangun dan memelihara 
sarana pertukaran informasi secara terintegrasi. 

 
Kekuatan Undang-Undang OJK melebihi 

Undang-Undang lainnya sepanjang tidak 
bertentangan dan belum diganti, termasuk Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank 
Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962) 
dan peraturan pelaksanaannya.  Hal tersebut 
dinyatakan secara eksplisit pada pasal 70 RUU 
dimaksud. 

 
4. Alternatif Framework Pertukaran 

Informasi Antara OJK, BI dan Perbankan 
Nasional 
 
Memperhatikan RUU RI OJK sebagaimana 

telah dibahas  sebelumnya dan kondisi eksisting di 
BI, maka perlu dilakukan upaya redesain pertukaran 
informasi antar lembaga–lembaga dimaksud. 
Redesain ini hendaknya perlu memperhatikan hal-
hal berikut: 
a) Kesinambungan tugas, yaitu: dukungan sistem 

informasi dalam menjaga dan meningkatkan 
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kesinambungan proses eksisting. Hal ini 
menjadi sangat diperlukan mengingat proses 
pengaturan dan pengawasan perbankan nasional 
sangat vital dalam menjalankan roda 
perekonominan naional 

b) Integrasi sistem, yaitu redesain ini hendaknya 
mempertimbangkan pula proses integrasi 
dengan sistem informasi lainnya, sehingga dapat 
meminimalisasikan usaha (effort) yang 
dilakukan 

c) Standarisasi, yaitu pentingnya standarisasi 
informasi dalam rangka pertukaran informasi 
antar lembaga 

d) Adaptability, yaitu pentingnya kemampuan 
merespon setiap perubahan kebutuhan informasi 
yang selaras dengan strategi organisasi 

e) Keamanan dan kerahasiaan informasi, yaitu 
perlunya menjaga keamanan dan kerahasiaan 
pengelolaan sistem informasi. 
Selanjutnya, berdasarkan RUU RI tentang OJK 

tersebut, maka proses pengaturan dan pengawasan 
perbankan nasional berpindah dari BI ke OJK. 
Namun demikian, BI dan OJK memliki kewajiban 
untuk melakukan koordinasi dalam rangka kegiatan 
pengaturan perbankan serta pengawasan khusus 
(surveillance).  

Memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka 
hasil komparasi framework pertukaran informasi 
sebelum dan setelah RUU RI tentang OJK 
ditetapkan sebagai UU RI adalah sebagai berikut: 
1. Framework pertukaran informasi sebelum RUU 

RI tentang OJK ditetapkan menjadi UU RI 
Sebelum penetapan RUU RI tentang OJK 

ditetapkan menjadi UU RI, kegiatan pertukaran 
informasi hanya terdiri dari 2 (dua) entitas 
yaitu, BI dan perbankan nasional. Beberapa 
informasi yang dipertukarkan antara kedua 
entitas ini adalah sebagai berikut: 
a. Laporan Keuangan Bank secara periodik 
b. Laporan Hasil Pemeriksaan Bank secara 

periodik 
c. Usulan Pembukaan/Penutupan Bank atau 

Cabang Bank 
d. Usulan Pemilik dan Pengurus Bank 
e. Penilaian tingkat kesehatan Bank 
f. Penilaian fit and proper 
g. Izin pendirian/penutupan Bank atau Cabang 

Bank 
Framework Pertukaran informasi sebelum RUU 
RI tentang OJK ditetapkan menjadi UU RI 
dapat dilihat pada gambar 3. 

2. Penjabaran sesuai dengan RUU tentang OJK 
Setelah penetapan RUU RI tentang OJK 

ditetapkan menjadi UU RI, kegiatan pertukaran 
informasi hanya terdiri dari 3 (tiga) entitas 
yaitu: OJK, BI, dan perbankan nasional. Secara 
garis besar, pertukaran informasi yang 
dilakukan hanya bersifat pengalihan dari BI ke 
OJK. Namun demikian, BI masih tetap 

memerlukan informasi terkait dengan tingkat 
kesehatan bank, baik dari sisi input, proses 
maupun output. Hal ini perlu dilakukan dalam 
rangka penanganan bank bermasalah dan 
koordinasi pembuatan regulasi perbankan 
nasional dengan OJK. 
Usulan Framework pertukaran informasi 
setelah RUU RI tentang OJK ditetapkan 
menjadi UU RI dapat dilihat pada gambar 4. 
 

5. Kesimpulan 
 
1. Penetapan RUU RI tentang OJK menjadi UU RI 

memberikan pengaruh yang signifikan dalam 
pengelolaan roda perekonomian nasional. Hal 
ini disebabkan terjadinya perpindahan 
pengaturan dan pengawasasn perbankan 
nasional dari BI kepada OJK.  

2. Perpindahan proses pengaturan dan 
pengawasasn perbankan dimaksud hendaknya 
tetap dilakukan secara berkesinambungan, 
mengingat perbankan nasional merupakan 
penyumbang potensi keuangan terbesar dalam 
menggerakkan roda perekonomian.  

3. Dalam melakukan redesain framework 
pertukaran informasi akibat penetapan RUU RI 
tentang OJK menjadi UU RI ini hendaknya 
tetap memperhatikan hal-hal terkait dengan 
kesinambungan tugas, integrasi sistem, 
standarisasi, adaptability, serta keamana dan 
kerahasiaan. Oleh karenanya usulan framework 
pertukaran informasi pada tulisan ini adalah 
sebagi berikut: 

a. Secara garis besar, pertukaran 
informasi yang dilakukan hanya 
bersifat pengalihan dari BI ke OJK. 

b. Namun demikian, BI masih tetap 
memerlukan informasi terkait dengan 
tingkat kesehatan bank, baik dari sisi 
input, proses maupun output. Hal ini 
perlu dilakukan dalam rangka 
penanganan bank bermasalah dan 
koordinasi pembuatan regulasi 
perbankan nasional dengan OJK. 

 
6. SARAN 

 
1. Untuk penelitian lanjutan, dapat dilakukan 

perbandingan dengan menggunakan studi 
pustaka/literatur di negara lain, dengan 
melakukan penyesuaian yang tidak bertentangan 
dengan UU RI tentang OJK 

2. Penelitian berikutnya dapat lebih diperdalam 
hingga ke aplikasi-aplikasi eksisting yang 
digunakan oleh BI dalam melakukan penilaian 
tingkat kesehatan bank 

3. Perluasan penelitian lanjutan dapat dilakukan 
dengan memperhatikan organisasi OJK, 
sehingga penelitian dapat diperluas terkait 
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dengan kebijakan  informasi selain informasi 
perbankan nasional yang dapat dipertukarkan 
untuk kepentingan stabilisasi sistem keuangan 
nasional.  
 

Framework Pertukaran Informasi
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Gambar 3. Framework Pertukaran Informasi 

sebelum RUU RI tentang OJK ditetapkan menjadi 
UU RI  
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Gambar 4. Framework Pertukaran Informasi setelah 

RUU RI tentang OJK ditetapkan menjadi UU RI  
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Abstrak 

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) adalah kartu identitas tunggal yang merupakan dasar untuk 
membangun database kependudukan nasional. Kedepannya, penggunaan e-KTP akan diintegrasikan dengan 
berbagai instansi pemerintah. Usability engineering merupakan teknik untuk mengetahui kebutuhan pengguna 
sebelum dilakukan integrasi sistem e-KTP dengan sektor instansi pelayanan publik. Metode yang digunakan 
adalah metode focus group dan produk yang diuji dalam bentuk software prototype sehingga dapat 
mempermudah integrasi dan menekan biaya pembangunan sistem. Dengan menggunakan metode ini 
pengembang dapat memahami apa yang dibutuhkan pengguna dengan berbagai level dan instansi yang berbeda. 
Usulan ini dapat digunakan sebagai kerangka berpikir dalam membuat rancangan prototype agar pengembang 
dapat membangun produk yang memenuhi kebutuhan pengguna, memiliki efisiensi dan efektifitas yang tinggi 
sehingga kinerja pelayanan publik oleh instansi pemerintahan meningkat. 
 
Kata kunci : e-KTP, Integrasi, Sektor Pelayanan Publik, Usability Engineering, Focus Group, soFtware 
Prototype. 
 
 
 
1. Pendahuluan 
 

Proyek e-KTP dilatarbelakangi oleh sistem 
pembuatan KTP di Indonesia yang memungkinkan 
seseorang memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini 
disebabkan tidak adanya basis data yang 
menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. 
Fakta tersebut memberi peluang bagi penduduk 
untuk membuat beberapa KTP baik dengan tujuan 
sekedar mempermudah administrasi, sampai untuk 
menyembunyikan identitas terorisme. Sistem 
kependudukan melalui e-KTP atau Kartu Tanda 
Penduduk Elektronik merupakan cara memberikan 
identitas tunggal kepada masyarakat. e-KTP 
merupakan dasar untuk membangun database 
kependudukan secara nasional. Dengan teknologi 
biometrik yang ada di dalamnya, setiap pemilik e-
KTP terhubung ke database nasional, sehingga 
setiap penduduk hanya memiliki 1 KTP saja.  

Ramainya pembicaraan mengenai e-KTP 
akhir-akhir ini membawa pemikiran kemana arah 
penggunaan e-KTP kedepannya. Apakah sebatas 
untuk fungsi dan kegunaan yang telah diungkapkan 
sebelumnya, atau akan dipergunakan sebagai kartu 
multifungsi seperti yang sudah digunakan di 
beberapa negara.   Mengacu pada di bawah ini 
(gambar 1), nampaknya untuk jangka panjang e-
KTP ini tidak hanya sebatas kartu tanda pengenal 

melainkan akan terkait dengan berbagai sektor. 
Untuk mencapai kondisi seperti itu, tentu saja tidak 
hanya bermodalkan database masyarakat yang 
dikumpulkan berdasarkan data e-KTP. 

Memandang begitu luasnya integrasi yang 
mungkin dilakukan, pembahasan ini akan dibatasi 
pada pengintegrasian sistem informasi pada instansi 
pemerintahan yang melayani publik atau sistem 
pelayanan publik. Dengan adanya integrasi antara 
sistem e-KTP dengan sektor pelayanan publik 
diharapkan terjadi peningkatan baik kualitas 
maupun kuantitas pelayanan terhadap masyarakat.  

Paper ini mengusulkan penggunaan software 
prototype yang diuji dengan metode focus group 
untuk mengetahui pendapat dan kebutuhan para 
pemakai dari masing-masing tingkatan didalam 
instansi dan masing-masing instansi pelayan publik 
sehingga nantinya pihak pengembang dapat 
membangun sistem yang memuaskan, efektif dan 
efisien. 

 
2. Tinjauan Pustaka 

 
2.1 Usability  

 
Usability dapat diterapkan pada semua aspek 

sistem yang mana user berinteraksi dengannya 
termasuk prosedur instalasi sampai perawatan [6]. 

No Makalah : 036 
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Usability merupakan bagian dari usefulness yang 
merupakan bagian dari practical acceptability - 
salah satu dari komponen system acceptability. 

Beberapa definisi usability diantaranya: 
1. Usability adalah seberapa jauh suatu produk 

bisa digunakan oleh pengguna yang 
dimaksudkan demi mencapai tujuan 
diharapkan dengan efektivitas, efisiensi, dan 
kepuasan dalam konteks penggunaan yang 
diharapkan [2]. Ini berarti usability itu adalah 
cara di mana orang dan sistem tertentu 
berinteraksi. Fitur penting dari usability adalah: 
efektivitas diartikan sebagai akurasi dan 
kelengkapan yang dengannya pengguna 
berhasil merampungkan tugasnya, efisiensi 
diartikan sebagai sumberdaya yang dihabiskan 
dalam kaitannya dengan akurasi dan 
kelengkapan dalam rangka mencapai 
tujuannya, kepuasaan adalah ukuran yang 
bersifat subyektif dan terkait dengan 
kenyamanan dan tingkat penerimaan oleh 
pengguna akhir. 

2. Usability adalah kemudahan dimana pengguna 
dapat belajar mengoperasikan, menyiapkan 
input, dan menafsirkan output dari suatu sistem 
atau komponen [1]. 

 
Gambar 1. Target fungsi e-KTP jangka panjang 

[10]. 
 

Jika apa yang diinginkan user tidak diketahui, 
mungkin usaha yang dilakukan pengembang akan 
sia-sia jika menganggap  fitur yang 
dikembangkannya adalah apa yang benar-benar 
diinginkan oleh user. Usability memiliki beberapa 
komponen yang biasanya disebut lima atribut 
usability [6]: 
• Learnability: sistem seharusnya mudah 

dipelajari sehingga user dapat menyelesaikan 
pekerjaan dengan cepat menggunakan sistem. 

• Efficiency: sistem seharusnya efisien sehingga 
memungkinkan peningkatan produktifitas bagi 
user yang menggunakannya. 

• Memorability: sistem harus mudah diingat, 
sehingga user biasa bisa dengan mudah 
menggunakannya walaupun dalam periode 
waktu tertentu tidak menggunakannya tanpa 
harus mempelajarinya lagi. 

• Errors: sistem seharusnya memiliki tingkat 
kesalahan yang rendah ketika user 
menggunakannya dan jika user membuat 
kesalahan akan mudah diperbaiki. Kedepannya 
sistem harus terbebas dari error. 

• Satisfaction: sistem seharusnya menyenangkan 
ketika digunakan sehingga user puas 
menggunakannya dan menyukainya. 
Usability biasanya diukur dengan melibatkan 

sejumlah pengguna (dipilih sebagai wakil dari 
pengguna sistem yang dituju) yang menggunakan 
sistem untuk melakukan serangkaian tugas awal 
tertentu, meskipun juga dapat diukur dengan 
melibatkan pengguna yang sebenarnya di lapangan 
untuk benar-benar melakukan tugas yang mereka 
kerjakan [6]. Usability menggunakan aspek 
manusia untuk bagaimana membangun produk 
yang dapat digunakan untuk tugas-tugas tertentu 
dan jenis pengguna tertentu. Terdapat beberapa 
metode usability diantaranya heuristic evaluation, 
performance measures, thinking aloud, 
observation, questionaires, interviews, focus 
groups, logging actual use, user feedback. Usability 
merupakan salah satu atribut kualitas dalam produk 
komersial saat ini. Radle (2001) menunjukkan 
beberapa manfaat usability: "Sebuah perusahaan 
dapat meningkatkan daya saing, produktivitas, 
kepuasan pelanggan dan pengguna, dan 
profitabilitas sekaligus mengurangi biaya" [7].  
 
2.2 Focus Group 

 
Sebuah focus group didefinisikan sebagai 

diskusi antara enam sampai dua belas orang yang 
mendiskusikan topik dengan arahan moderator 
yang berperan untuk meningkatkan interaksi dan 
menjaga diskusi tetap berfokus pada topik [8]. 
Istilah fokus dalam judul mengacu pada fakta 
bahwa wawancara terbatas pada sejumlah kecil isu-
isu yang ditetapkan sebelumnya. Umumnya, 
moderator mendorong peserta untuk berbagi ide 
dan perhatian untuk memahami perasaan, 
komentar, dan proses berpikir dari masing-masing 
peserta saat mereka membahas isu-isu [4].  

Beberapa fokus group memungkinkan untuk 
memahami berbagai pendapat orang di beberapa 
kelompok dan menyediakan lingkungan yang jauh 
lebih alami daripada wawancara pribadi karena 
orang-orang diperbolehkan untuk berinteraksi, yang 
memungkinkan mereka untuk mempengaruhi dan 
dipengaruhi oleh orang lain [4]. Hal ini sangat 
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penting untuk mendapatkan pemahaman bersama 
tetapi belum memungkinkan untuk dapat 
menyuarakan perbedaan pendapat individu. Focus 
group efektif baik untuk pengumpulan data 
(sebagai alat penelitian primer) atau sebagai 
suplemen untuk metode penelitian lain (sebagai alat 
penelitian sekunder) [4, 5]. 

Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan 
focus group dapat menjadi teknik evaluasi yang 
tepat untuk mengevaluasi proyek penelitian, antara 
lain [8]: 
1. Flexibility: focus group memungkinkan format 

diskusi menjadi terbuka dan fleksibel untuk 
mengatasi rancangan topik yang luas 

2. Direct interaction with respondents: peneliti 
berinteraksi langsung dengan ahli di bidang 
tersebut atau calon penggunanya sehingga 
peneliti dapat mendapat jawaban atas 
pertanyaan tentang rancangannya dari orang 
yang ahli di bidang tersebut. 

3. Large amounts of rich data: focus group 
memberi informasi dalam jumlah besar dalam 
bentuk kualitatif dan kuantitatif. 

4. Building on other respondent’s comments: 
kemungkinan dapat diperoleh opini yang 
muncul karena adanya interaksi kelompok, 
yang biasanya tidak muncul bila dilakukan 
dengan cara wawancara personal. 
Tahap-tahap yang dilakukan dalam focus group 

dapat dilihat pada gambar 2. 
 

 
 

Gambar 2. Tahap-Tahap Dalam Focus Group. 
 

2.2.1 Formulate Research Problem 
 
Dalam rangka menentukan isi focus group, 

tujuan penelitian harus diidentifikasi dengan jelas. 
Terdapat dua jenis focus group dalam proses 
perancangan penelitian yaitu: 
1. Explanatory Focus Group (EFGs) ditujukan 

untuk mencapai peningkatan dalam 
perancangan. EFGs memiliki dua peranan 
yaitu: (a) menyediakan umpan balik yang dapat 
digunakan untuk perubahan desain, (b) 
penyempurnaan dari rancangan dan identifikasi 

konstruksi yang akan digunakan di masa 
depan. 

2.  Confirmatory Focus Group (CFGs) untuk 
mendemonstrasikan kegunaan dari rancangan, 
mendefinisikan kekurangannya dan 
menyempurnakan skema pengkodean yang 
akan digunakan untuk analisis dan interpretasi 
uji lapangan di CFGs. 

Kedua jenis focus group dapat dilihat pada gambar 
3. 

 
Gambar 3. Jenis focus group. 

 
2.2.2 Identify Sample Frame 

 
Terdapat tiga keputusan yang diambil pada 

langkah ini yaitu: 
1. Menentukan jumlah focus group: Jumlah 

minimal yang disarankan adalah dua EFGs dan 
dua CFGs 

2. Menentukan jumlah anggota focus group: 
minimal empat orang dan maksimal dua belas 
orang anggota [5]. 

3. Menentukan anggota focus group: tidak dipilih 
secara acak melainkan anggota yang memiliki 
hubungan dengan bidang yang akan 
didiskusikan. Anggota yang beragam dapat 
meningkatkan kreativitas, tapi disisi lain juga 
membuat diskusi menjadi tidak mendalam. 
Ada hal menarik yang dapat diteliti, yaitu 

menggunakan EFGs dan CGs dengan satu grup 
yang sama, walaupun hasilnya belum dapat 
diperkirakan, kemudian diperbandingkan dengan 
grup lain yang melakukan EFGs dan CFGs berbeda 
grup. 
 
2.2.3 Identify Moderator 

 
Beberapa kemampuan yang diharapkan 

dimiliki oleh seorang moderator [4]: 
• Menghormati anggota tim, dan mengizinkan 

semua anggota untuk mengekspresikan 
pandangan mereka.  

• Mampu berkomunikasi, baik secara lisan atau 
tulisan.  

• Memiliki kemampuan untuk mendengarkan 
dan memiliki disiplin untuk mengatur 
pandangan personal. 

• Memiliki perilaku bersahabat dan memiliki 
rasa humor. 
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• Memiliki kemampuan untuk mempengaruhi 
semua anggota untuk berpartisipasi dalam 
pembicaraan 

• Memiliki kemampuan dan pengertian 
mengenai aspek-aspek yang berkenaan dengan 
penelitian. 

• Memiliki kemampuan untuk menghilangkan 
bias yang terjadi dalam presentasi. 

 
2.2.4 Develop and Pre-Test a Questioning Route 

 
Urutan pertanyaan merupakan agenda dalam 

focus group. Dalam urutan pertanyaan, arah diskusi 
grup ditentukan [8]. Arah urutan pertanyaan harus 
sejalan dengan tujuan penelitian. Dalam dua jam 
sesi diskusi, tidak boleh terdapat lebih dari dua 
belas pertanyaan [4, 8]. Pertanyaan harus diatur dari 
pertanyaan yang paling umum sampai pertanyan 
yang lebih spesifik, dan diurutkan berdasarkan 
penting atau tidaknya pertanyan tersebut [8].  

Apabila penelitian dilakukan untuk meneliti 
rancangan prototype, maka pertanyaan harus 
dimulai dengan penjelasan prototype mengenai 
motivasi dibalik perancangan tersebut, diikuti 
dengan penjelasan mengenai skenario-skenario 
berbeda mengenai bagaimana dan dimana 
perancangan tersebut akan digunakan , deskripsi 
mengenai perancangan, pelatihan untuk pengguna 
dan diakhiri dengan tugas dimana anggota focus 
group diberi pertanyaan mengenai kegunaan dan 
mengevaluasi prototype. 

 
2.2.5 Conduct the Focus Group 

 
Sesi focus group sebaiknya menyenangkan dan 

menstimulasi peserta dan moderator [8]. Peserta 
didudukkan dengan posisi kursi berbentuk huruf u 
untuk memancing kolaborasi, dan memberikan 
tempat bagi moderator untuk mendemonstrasikan 
prototype. Pendekatan yang baik adalah dengan 
mengetahui para peserta sebelum diskusi dilakukan. 
Perkenalan pada awal adalah langkah yang baik. 
Peserta yang paling tegas dan ahli sebaiknya duduk 
di samping moderator dan yang paling tidak aktif 
ditempatkan di hadapan moderator [4, 8].  
 
2.2.6 Analyze and Interpret Data 

 
Tujuan penelitian menggunakan focus group 

adalah peningkatan terhadap rancangan prototype 
dan mendemonstrasikan kegunaan dari rancangan. 
Untuk alasan ini kita menyarankan membedakan 
focus group menjadi dua tipe yaitu EFGs and 
CFGs. Walaupun tujuannya berbeda, namun 
metode analisanya dapat serupa. Interpretasi diskusi 
focus group memiliki beberapa tantangan yang 
sama dalam mendemonstrasikan kekakuan dalam 
penelitian kualitatif. Beberapa  teknik dapat 
digunakan untuk menyelesaikan analisa data 

kualitatif. Teknik tersebut harus dipilih dengan 
seksama sehingga dapat mencerminkan kenyataan 
sesungguhnya dan mencerminkan observasi dan 
hasil dari penelitian itu [8]. 
 
2.2.7 Report Results 

 
King [1998] menyarankan hasil kualitatif dapat 

dilaporkan dengan membuat akun terstruktur 
mengenai tema utama yang ditemukan dengan 
menggambarkan contoh ilustratif dari setiap 
transkrip. Pendekatan yang serupa dapat dilakukan 
ketika melaporkan hasil focus group. Tabel 
ringkasan dapat membantu menunjukkan baik 
dukungan dan penolakan atas bukti kegunaan 
prototype dari hasil diskusi. 
 
2.3 Software Prototype 

 
 Prototype adalah model dari sebuah sistem 

perangkat lunak yang memungkinkan evaluasi fitur 
atau fungsi melalui interaksi pengguna dan 
pengembang dengan skenario operasional. 
Prototyping mengekspos aspek fungsional dan 
perilaku dari sistem serta pertimbangan 
pelaksanaan, sehingga meningkatkan akurasi dari 
kebutuhan dan membantu untuk mengendalikan 
volatilitas selama pengembangan [9].  

 
2.3.1 Klasifikasi Pendekatan Prototyping 

 
Terdapat dua kategori luas dari pendekatan 

prototyping yaitu evolusi dan konsep prototype. 
Konsep prototyping adalah suatu mekanisme 

yang digunakan untuk memvalidasi kebutuhan 
sebelum komitmen untuk desain tertentu dan 
memvalidasi desain potensial sebelum komitmen 
untuk implementasi spesifik [9]. Dalam pengertian 
ini, prototyping sebagai paradigma pengembangan 
perangkat lunak dapat dilihat sebagai pengertian 
bahwa kebutuhan tidak sepenuhnya diketahui atau 
dipahami sebelum desain dan implementasi. 
Konsep prototyping dapat digunakan sebagai sarana 
untuk mengeksplorasi kebutuhan baru dan dengan 
demikian membantu dalam evolusi berkelanjutan 
dari kebutuhan. 

Dilihat dari perspektif yang berbeda, seluruh 
siklus hidup produk dapat dilihat sebagai 
serangkaian Evolution prototype yang semakin 
rinci. Secara tradisional, siklus ini dibagi menjadi 
dua tahap yang berbeda: pengembangan dan 
pemeliharaan [9]. Pandangan evolusi dari siklus 
hidup perangkat lunak menganggap penentuan 
pertama menjadi prototype awal, modifikasi 
selanjutnya akan menghasilkan prototype yang 
lebih matang. Proses ini berlanjut sampai akhir 
produk. Pandangan ini menghilangkan perbedaan 
antara pengembang dan pengelola yang 
mengakibatkan perubahan penting dalam pola pikir 
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yang mempengaruhi strategi untuk estimasi biaya, 
pendekatan pembangunan, dan akuisisi produk. 
2.3.2 Generic Prototyping Process 

 
Sementara tujuan dan proses rinci prototype 

konsep dan prototype evolusi berbeda, ada proses 
abstrak umum yang mencakup kedua pandangan 
tersebut (Gambar 4). Dalam kedua prototype, ada 
urutan langkah-langkah proses yang terjalin erat 
dimana satu kumpulan tujuan sistem diubah 
menjadi sebuah model. Tujuan harus dianalisis 
untuk berbagai bagian seperti konsistensi dan 
kelengkapan, dan kemudian dikodifikasikan 
kedalam beberapa bentuk spesifikasi (misalnya, 
tekstual, grafis, matematika). Spesifikasi ini 
kemudian dapat menjadi dasar untuk validasi 
melalui prototyping atau beberapa cara lain. Seperti 
yang terlihat pada Gambar 4, masing-masing 
langkah-langkah proses pendorong didorong oleh 
langkah-langkah proses lain. Dengan kata lain, 
elisitasi kebutuhan baru dan tujuan proses 
pendorong dianalisis, dan dengan ekstensi proses 
dispesifikasi dan divalidasi, proses validasi akan 
mengarah pada elisitasi kebutuhan baru. 

Urutan yang terjalin terus menerus yang 
digambarkan pada Gambar 4 berlaku untuk semua 
jenis kebutuhan sistem, termasuk user, kebutuhan 
antarmuka fungsional, perilaku, dan pengguna, dan 
juga desain dan implementasi kendala pada 
arsitektur dan kinerja. Konsep prototype dan 
evolution prototype dapat digunakan sebagai 
mekanisme validasi yang mendukung proses. 

 

 
Gambar 4. Prototyping as a Continuous Process 

[9]. 
 
2.3.3 Common Prototyping Activities 

 
Selain proses generik abstrak, berbagai 

pendekatan prototyping terdiri dari seperangkat 
kegiatan (Gambar 5). Kegiatan yang dilakukan 
pada proses prototyping menurut Wood dan Kang 
adalah: 
1. Membuat model sistem yang enactable dalam 

pengembangan. 
2. Menciptakan lingkungan di mana model sistem 

akan beroperasi. 
3. Membuat suite validasi yang terdiri dari 

skenario operasional. 

 
Gambar 5. Common Prototyping Activities [9]. 

 
3. Pembahasan 

 
Dalam merancang sebuah produk, bayangkan 

sebuah pertemuan tinjauan perancangan harus 
dihadiri oleh para insinyur, manajer operasional, 
dan manajemen eksekutif. Jika pertemuan 
dilakukan di ruang konferensi perusahaan, metode 
analisa apa yang  paling efisien dan paling disukai? 
Apabila lingkungan dan sifat produk 
memungkinkan, prototype fisik mungkin 
merupakan metode yang efisien. Tetapi apabila 
produk yang akan dihasilkan rumit dan melibatkan 
banyak pihak dengan lokasi berbeda serta biaya 
yang besar, prototype fisik akan menghabiskan 
biaya yang besar dan mungkin akan sulit 
diterapkan. Apabila menghadapi kondisi seperti ini, 
software prototype dapat menjadi pilihan yang 
lebih baik. 

Ulasan di atas mewakili pandangan dalam 
merancang suatu bentuk integrasi dari beberapa 
departemen sebagai target dari fungsi e-KTP jangka 
panjang. Integrasi ini cukup kompleks mengingat 
banyaknya instansi yang terlibat dan lokasi instansi 
yang tidak berada pada satu wilayah kerja. 
Berangkat dari banyaknya instansi yang terlibat, 
sulit untuk melakukan pengujian secara langsung. 
Dan apabila dilaksanakan secara langsung pun 
mungkin akan menghabiskan dana cukup besar, 
namun tanpa adanya kepastian bahwa integrasi 
dengan model seperti yang diujikan belum tentu 
sesuai dan dapat langsung diterapkan. Bahkan 
mungkin perlu dilakukan pengujian berulang kali 
yang pada akirnya akan menghabiskan waktu dan 
biaya lebih besar lagi.  

Sebelum integrasi sistem dilakukan, perlu 
diketahui apakah sistem tersebut dapat diterima 
atau tidak, kami menyarankan untuk menggunakan 
analisa usability engineering. Metode yang dipilih 
untuk menerapkan usability engineering ini adalah 
focus group karena focus group efektif untuk 
mengumpulkan data baik untuk alat penelitian 
primer maupun sebagai suplemen untuk metode 
penelitian lain. Masing-masing focus group yang 
dibentuk adalah gabungan dari seluruh instansi 
dengan perwakilan dari beberapa wilayah berbeda 
yang akan berintegrasi dan masing-masing terdiri 
dari: 
1. Kelompok yang beranggotakan wakil dari level 

operasional. 
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2. Kelompok yang beranggotakan wakil dari level 
manajerial. 

3. Kelompok yang beranggotakan gabungan level 
manajerial dan operasional. 
Pembentukan focus group diharapkan 

menghasilkan gambaran pemikiran seluruh level di 
dalam instansi dan merepresentasikan pemikiran 
seluruh instansi baik dengan intervensi level lain 
ataupun yang spesifik merupakan pemikiran satu 
level tertentu.  

Setiap fokus group dihadapkan pada software 
prototype yang berisi simulasi dari pengguna dan 
produk yang kemudian dikombinasikan dalam 
interaksi fisik pada perangkat lunak dengan tujuan 
menganalisa performansi produk. Software 
prototyping digunakan untuk membuat tiruan fisik 
dari sebuah sistem yang akan dibangun. Prototype 
adalah model dari sebuah sistem perangkat lunak 
yang memungkinkan evaluasi fitur atau fungsi 
melalui interaksi pengguna dan pengembang 
dengan skenario operasional. Prototyping 
mengekspos aspek fungsional dan perilaku dari 
sistem serta pertimbangan pelaksanaan, sehingga 
meningkatkan akurasi dari kebutuhan dan 
membantu untuk mengendalikan volatilitas mereka 
selama pengembangan [9].  

Menurut Wang [2009] Karakteristik dari 
sebuah prototype adalah sebagai berikut: 
1. Sebuah model dari sebuah struktur. 
2. Digunakan untuk testing dan evaluasi dari 

bentuk, desain, performansi dan 
manufakturabilitas.  

3. Digunakan untuk pembelajaran dan training. 
Prototype dari sistem kemudian diujikan ke 

focus group yang telah dibentuk untuk melihat: 
1. Dari segi faktor usability, pengguna dapat 

berinteraksi langsung pada prototype dan 
memberikan umpan balik kepada desainer 
sistem, kemudahan penggunaan interface dapat 
diketahui, pengguna memberikan informasi 
yang berguna bagi perbaikan, melalui 
prototype dapat dilihat apakah sistem 
mengakomodasi kebutuhan seluruh pengguna 
dari setiap departemen yang terlibat, pengguna 
juga dapat menganalisa adanya birokrasi yang 
bertentangan departemen yang satu dengan 
departemen lainnya yang tidak terakomodasi 
oleh sistem ini. 

2. Dari segi faktor struktural, pengguna dapat 
menilai performansi dan kualitas dari sistem 
yang akan dibangun. 
Pada akhirnya pengujian prototype pada focus 

group digunakan untuk menentukan apakah sistem 
tersebut layak dan berguna untuk dikembangkan 
pada lingkungan tersebut, sehingga apabila pada 
akhirnya integrasi sistem e-KTP dengan sektor 
pelayanan publik ini dibangun, sistem dapat bekerja 
optimal sesuai harapan. Pengujian ini menghindari 
pemborosan biaya yang sia-sia karena 

kemungkinan setelah penerapan, ditemukan terlalu 
banyak permasalahan dalam penggunaan sistem 
dan pada akhirnya dapat mengefektifkan dan 
mengefisienkan fungsi pelayanan publik. 

 
4. Kesimpulan dan Saran 

 
Usulan penggunaan software prototype yang 

diuji dengan metode focus group yang dibahas pada 
paper ini dapat digunakan untuk menggali dan 
menganalisa informasi terkait kebutuhan sistem 
dari masing-masing instansi yang akan 
diintegrasikan sehingga dapat dijadikan pedoman 
bagi pengembang untuk dapat membangun sistem 
informasi yang terbebas dari kesalahan, mudah 
digunakan, efektif, efisien, dapat memuaskan 
seluruh penggunanya dan benar-benar berguna. 

Untuk penelitian lebih lanjut, pembahasan pada 
paper ini dapat digunakan menjadi kerangka 
berpikir dalam membuat rancangan prototype untuk 
menganalisa usability integrasi sistem pelayanan 
publik pemerintah Indonesia. 
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Abstrak 

Database relasional dianggap salah satu solusi penyimpanan yang paling populer untuk berbagai macam data dan 
telah diakui sebagai faktor kunci dalam pengelolaan data untuk berbagai aplikasi. Ontologi, di sisi lain, adalah 
salah satu konsep kunci dan media utama di bidang penelitian Semantik Web. Masalah menjembatani 
kesenjangan antara database relasional dan ontologi telah menarik minat masyarakat Semantik Web, bahkan dari 
tahun-tahun awal keberadaannya dan umumnya disebut sebagai masalah pemetaan database-ke-ontologi. Proses 
manual dalam memperkaya ontologi yang sudah ada menjadi hal yang harus dilakukan berulang kali dan 
menjadi pekerjaan yang tiada akhir. Usaha membuat proses memperkaya ontologi secara semi otomatis menjadi 
suatu kebutuhan. Adapun tujuan dari paper ini adalah untuk mengembangkan arsitektur pemetaan database ke 
ontologi dalam rangka memperkaya ontologi yang sudah ada. Model pendekatan ini dapat memperkaya ontologi 
yang ada baik dari level class, property maupun instance/individu yang bersumber dari informasi dijital dalam 
bentuk database terstruktur.   
 
Kata kunci : memperkaya, ontologi, pemetaan, semi otomatis 
 
 
1. Pendahuluan 
 
Kata "ontologi" dalam komunitas kecerdasan 
buatan berarti spesifikasi formal eksplisit dari 
konseptualisasi yang dipahami bersama [3,4]. 
Ontologi memiliki peran penting di bidang yang 
berhubungan dengan sejumlah besar informasi 
berbasis komputer yang terdistribusi dan heterogen, 
seperti World Wide Web, sistem informasi Intranet, 
dan perdagangan elektronik. Ontologi akan 
memainkan peran kunci dalam generasi kedua dari 
web, yang disebut Tim Berners-Lee [3,4] dengan 
istilah "Semantic Web", di mana informasi 
diberikan makna yang didefinisikan dengan baik, 
dan dapat dibaca mesin (komputer). Search engine 
akan menggunakan ontologi untuk menemukan 
halaman dengan kata-kata yang secara sintaktis 
berbeda namun secara semantik sama. 

Biasanya membangun ontologi dilakukan 
secara manual, namun para peneliti mencoba untuk 
membangun ontologi secara otomatis atau semi 
otomatis untuk menghemat waktu dan upaya 
membangun ontologi. Setelah ontologi dibangun 
dari database yang ada maka tugas penting 
selanjutnya adalah memperkaya ontologi tersebut. 
Ontologi harus diperbaharui sehubungan dengan 
perubahan data dalam database yang dijadikan 
dasar membuat ontologi. Memperkaya ontologi 
sama rumitnya dengan membangun ontologi karena 

beberapa alasan. Pertama, karena memerlukan 
pakar sesuai domain ontologi yang dibangun. 
Kedua, karena pekerjaan klasifikasi tidak sederhana 
seperti yang terlihat. Terakhir, karena kecepatan 
yang luar biasa dari pengembangan pengetahuan itu 
sendiri di dunia nyata. Pembuatan dan memperkaya 
ontologi sering menjadi "pekerjaan yang tidak 
pernah berakhir" yang terus-menerus memerlukan 
upaya manual dan sumber daya untuk memelihara 
ontologi. Konsep atau istilah yang akan digunakan 
untuk memperbaharui dan memperkaya ontologi 
dapat diperoleh dari informasi dijital baik secara 
online maupun tidak. 

Langkah penting dalam proses memperkaya 
ontologi adalah melakukan pemetaan antara sumber 
data yang berisi konten yang baru terhadap ontologi 
yang ada. Pembuatan pemetaan secara manual yang 
lambat dan mahal kini telah menjadi masalah serius 
dalam membangun aplikasi berbasis ontologi. 
Masalahnya menjadi lebih kritis ketika perubahan 
lingkungan (misalnya Web) dilibatkan, di mana 
ontologi dan aplikasi berbasis ontologi mungkin 
berkembang dan membesar. Perubahan lingkungan 
juga memaksa ontologi yang mendasari untuk 
berevolusi dari waktu ke waktu. 

Paper ini menunjukkan arsitektur pemetaan 
database ke ontologi untuk memperkaya ontologi 
dari sumber informasi dijital baik yang online 
maupun tidak secara semi otomatis. Memperkaya 

No Makalah : 037
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ontologi yang dimaksud dalam paper ini adalah 
memperkaya baik dari level class, property maupun 
instance/individu. Arsitektur ini jika 
diimplementasikan diharapkan mampu melakukan 
update skema ontologi secara semi otomatis yang 
semula dilakukan secara manual. Dengan demikian 
perubahan informasi yang terjadi dalam sumber 
informasi yang dijadikan dasar pembuatan ontologi 
akan selalu dapat diikuti oleh update ontologi.   

Pemetaan ontologi dapat dibedakan menjadi tiga 
kelompok, yakni [6]: 
 Pemetaan ontologi antara ontologi global 

terpadu dan ontologi-ontologi lokal [1, 5, 2]. 
Dalam hal ini, pemetaan ontologi digunakan 
untuk memetakan sebuah konsep yang 
ditemukan di satu ontologi ke view, atau 
sebuah query atas ontologi lain (misalnya dari 
ontologi global dalam pendekatan lokal-sentris, 
atau melalui ontologi lokal di pendekatan 
global-sentris). 

 Pemetaan ontologi antara ontologi-ontologi  
lokal [8]. Dalam hal ini, pemetaan ontologi 
adalah proses yang mengubah entitas ontologi 
sumber ke entitas ontologi target berdasarkan 
hubungan semantik. Sumber dan target secara 
semantik terkait pada tingkat konseptual. 

 Pemetaan ontologi dalam ontology merge dan 
alignment [7]. Dalam hal ini, pemetaan 
ontologi membangun korespondensi di antara 
ontologi-ontologi sumber (lokal) untuk 
digabung atau diselaraskan, dan menentukan 
serangkaian konsep yang tumpang tindih, 
sinonim, atau konsep unik untuk sumber-
sumber tersebut [6]. Pemetaan ini 
mengidentifikasi persamaan dan perbedaan 
antara ontologi berbagai sumber (lokal) untuk 
digabung atau diselaraskan. 
 
 

2. Metodologi 
 

Sesuatu hal yang sulit dan membutuhkan 
usaha besar untuk membangun sebuah ontologi 
yang cukup karena skala besar, kebutuhan privasi 
individu, dinamika dan heterogenitas. Di sisi lain, 
ada kecenderungan organisasi yang berbeda bekerja 
sama untuk memecahkan masalah di luar 
pengetahuan dan kemampuan individu. Ontologi 
sebagai teknologi kunci untuk mewujudkan 
lingkungan berbagi semacam ini akhirnya juga 
harus berevolusi mengikuti perubahan organisasi.  

Pemetaan Ontologi sebagai bagian penting 
dalam perluasan ontologi, diperlakukan sebagai 
pendekatan rekonsiliasi dan dipandang sebagai 
teknologi kunci karena tidak bermaksud untuk 
menyatukan ontologi dan data organisasi, tetapi 
menerima kenyataan ini dan berusaha untuk 
mengidentifikasi bagaimana ontologi yang berbeda 
dipetakan dan terkait. Ini merupakan mekanisme 

yang layak dan efektif untuk mengkomunikasikan 
antara sumber data (dalam paper ini adalah skema 
database) dan ontologi yang ada. 

 

 
 

Gambar 1. Arsitektur Pemetaan Semantik 
 
Arsitektur pada gambar 1 digunakan dengan 

asumsi sebagai berikut: 
 sumber data dapat berupa data terstruktur, semi 

struktur maupun tidak terstruktur. Namun pada 
paper ini tidak membahas bagaimana 
melakukan ekstraksi data menjadi sebuah 
skema database yang terstruktur.  

 Ontologi memang harus berkembang namun 
tidak selamanya setiap ada konsep baru harus 
dimasukkan ke dalam skema ontologi yang 
ada. Jika hal ini terjadi maka ontologi akan 
memiliki ukuran yang sangat besar. Hal ini 
tentu akan menyebabkan tidak efektif 
manakala ontologi tersebut digunakan dalam 
berbagai aplikasi. Sehingga untuk menjadikan 
sebuah konsep kandidat untuk diinput ke dalam 
OExist adalah apakah konsep tersebut memang 
digunakan pada sebagain besar partisipan 
pemakai ontologi. Batas jumlah pemakaian 
konsep ini dapat digunakan batas ambang. 
Artinya jika hasil perhitungan melebihi batas 
ambang, maka konsep baru dapat dimasukkan 
dalam ontologi. 
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Berikut ini disajikan algoritma dari arsitektur 
tersebut di atas. 
 
Algrotima Memperkaya Ontologi 
 
 
Input 

Ontologi Existing {Class, Property, Individu}; 
Alamat Sumber Online; 
Schema Data Sumber Online {Class, Property, 
Individu}; 
 

Proses 
Cek Class SchemaDataS1-Sn Ξ 
OntologiExisting; 
#mengecek class dari berbagai Schema Data 
terhadap class di OntologiExisting dengan 
semantiknya 
If ClassSchemaDataS1-Sn in OntologiExisting > 
τclass ⇉ Candidate New Class; 
#berapa banyak class yang tidak ada dari 
berbagai sumber, kalau diatas nilai τclass maka 
menjadi kandidat 
Cek Property SchemaDataS1-Sn Ξ 
OntologiExisting; 
#mengecek propert dari berbagai Schema Data 
terhadap property di OntologiExisting dengan 
semantiknya 
If PropertySchemaDataS1-Sn in 
OntologiExisting > τproperty ⇉ Candidat eNew 
Property; 
#berapa banyak property yang tidak ada dari 
berbagai sumber, kalau diatas nilai τproperty 
maka menjadi kandidat 
Cek Row {Property} = OntologiExisting 
{Property} ⇉ Candidate New Instance; 
#mengecek individu dari sumber yang memiliki 
jumlah property sama dengan OntologiExisting 
maka dapat menjadi kandidat individu 
Candidate New Class, Candidat New Property, 
Candidate New Instace → OntologiExisting; 
# memasukkan kandidat class, property dan 
individu/instance ke OntologiExisting 
 

Output 
Ontololgi Yang Diperkaya {Class, Property, 
Individu}; 
#Ontologi yang diperkaya dari berbagai sumber 
Online berdasarkan OntologiExisting 

 
 Proses pemetaan  dilakukan untuk memeriksa 

apakah konsep-konsep yang diberikan adalah setara 
secara semantik atau inklusif. Proses pemetaan ini 
mencakup enam aturan sebagaimana disebutkan di 
atas. Adapun pengukuran kesamaan  didefinisikan 
sebagai: 

 
     

	
di mana j, k, k '∈ N, k' ≤ k, k' adalah nilai kesamaan 
bukan nol dari metode tertentu, wj adalah bobot 
untuk metode tertentu, wj ∈ [0,1]. simj (c1, c2) 
adalah kesamaan pengukuran menggunakan metode 
tertentu. Ketika jumlah kesamaan dari dua konsep 
lebih besar dari nilai ambang  yang ditentukan 
maka konsep dinyatakan setara secara semantik.   
 
 
3. Hasil dan Analisis Hasil 
 

Sebagai studi kasus untuk menguji ide-ide dari 
penelitian ini, dipertimbangkan data akademik 
seperti pada table 1dan 2 dan skema ontologi pada 
gambar 2 di bawah ini. 

 
Tabel 1. Siswa 
Nama Alamat NIM 
Eka Jl. Rambutan no 10 61180797 
Palupi Jl. Durian No 20 41097078 
 
Tabel 2. Siswa 
Nama Alamat NPM 
Rian Jl.  Cendrawasih no 12 31170634 
Eka Jl. Rambutan no 10 61180797 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. Contoh Struktur OExist 
 

Berdasarkan arsitektur yang diusulkan maka : 
- Ontologi akan ditelusuri terlebih dahulu 

sehingga akan mendapatkan konsep-konsep 
pembentuk ontologi.  

- Konsep Siswa  OExistClass yakni Mahasiswa 
sehingga konsep tersebut akan menjadi input 
untuk update ontologi 

- Konsep Nama dan Alamat dari skema database 
sama dengan property Nama dan Alamat dalam 
ontologi sehingga konsep Nama dan Alamat 
tidak menjadi input untuk update ontologi.  

- Konsep NIM  OExistProperty yakni NPM 
sehingga konsep tersebut akan menjadi input 
untuk update ontologi. Pengujian setara secara 
semantik ini dengan terlebih dahulu melakukan 

Person 

Mahasiswa 

NPM Alamat Nama 
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pengujian setara secara semantic untuk class 
dari property tersebut dalam hal ini antara 
Mahasiswa dan Siswa. Karena Siswa  
Mahasiswa dan NIM  NPM maka NIM adalah 
setara secara semantik dengan NPM. 

- Untuk instance pada table siswa akan 
dilakukan pengecekan setara secara semantik 
antara Mahasiswa dan Siswa kemudian 
pengecekan setara secara record (set instance). 
Sebagai contoh jika dalam ontologi belum ada 
instance Eka, Jl. Rambutan no 100,  61180797 
maka record tersebut menjadi input untuk 
update ontologi. 
 
 

4. Kesimpulan 
 

Pemetaan yang dilakukan adalah pemetaan 
satu-ke-satu. Pemetaan ini juga menghasilkan jenis 
pemetaan IS-A, SubClassOf, dan PartOf. Pemetaan 
diciptakan antara kandidat skema dan ontologi yang 
ada. Masalah dengan pendekatan satu-ke-satu 
adalah  ketika jumlah pihak yang berpartisipasi 
dalam proses pencocokan banyak maka 
kompleksitas pemetaan ontologi adalah O (n2) 
dimana n adalah jumlah ontologi, tidak terjadi. Hal 
ini karena sebelum dilakukan pencocokan dengan 
ontologi yang ada sudah dilakukan proses 
pemilihan konsep terlebih dahulu. Sehingga 
walaupun sumber data banyak namun akhirnya 
akan menjadi sebuah skema saja yang akan 
dicocokkan dengan ontologi. 

Pemetaan ontologi ini fleksibel dan melalui  
aturan yang ada dapat menangani heterogenitas 
baik di tingkat class, property maupun instance.  
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Abstrak 

Banyak  teknik pengolahan citra yang dimanfaatkan dalam dunia medis. Teknik yang diterapkan antara lain 
adalah teknik segmentasi dan pengenalan objek. Pada makalah ini, sejumlah ciri digunakan untuk melakukan 
segmentasi inti sel positif  dan negatif pada citra mikroskopis. Metode segmentasi yang digunakan adalah 
metode Jaringan Syaraf Tiruan Backpropagation. Ciri yang digunakan untuk melakukan pengenalan pola adalah 
komponen warna merah, hijau, dan biru, nilai rata-rata yang diperoleh dari operasi mean filtering, gradient norm 
dan derajat keanggotaan yang didapat dari clustering menggunakan fuzzy c mean . Pada tahap percobaan, 
dilakukan identifikasi arsitektur jaringan backpropagation  yang dipakai. Hasil percobaan menunjukkan bahwa 
pengenalan terbaik diperoleh dengan jaringan syaraf tiruan yang memiliki 13 layer masukkan, dua layer 
tersembunyi 2 yang terdiri atas 20 unit layer pertama dan 5 unit layer keluaran. Hasil percobaan didapatkan 
bahwa jaringan mampu mengenali daerah-daerah inti sel positif, negatif dan background. Tingkat pengenalan 
rata-rata untuk inti sel negatif adalah 76,9% dan inti sel positif adalah 69,3%. Meskipun secara prosentase 
tingkat pengenalan daerah inti sel negatif lebih baik dibandingkan dengan inti sel positif, namun pengenalan inti 
sel positif lebih mudah dimanfaatkan untuk proses penghitungan inti sel secara individu. 
 
Kata kunci: ekstraksi ciri, fuzzy c mean, jaringan syaraf tiruan, citra mikroskopis 
 
 
 
1. Pendahuluan  
 

Perkembangan teknologi pengambilan data 
dijital dan teknik pengolahan citra telah banyak 
diimplementasikan pada dunia kesehatan dan 
digunakan sebagai perangkat bantu diagnosa. Prinsip 
kerja dari perangkat tersebut antara lain adalah 
pemisahan objek dengan teknik segmentasi, 
peningkatan kualitas citra berbasis spasial maupun 
frekwensi, serta pengenalan objek berdasarkan ciri 
yang diperoleh dari proses ekstraksi ciri. Tujuan dari 
pengembangan perangkat bantu tersebut antara lain 
adalah sebagai bahan pertimbangan dokter dalam 
diagnosa, sebagaimana yang dilakukan dalam 
analisis imunohistokimia, yaitu visualisasi adanya 
ikatan antigen dengan antibodi dengan melabel 
antibodi yang digunakan dengan enzim atau 
fluorokrom [4]. Pada analisis imunohistokimia, 
paparan citra mikroskopis harus dihitung untuk 
menentukan prosentase inti sel positif dan inti sel 
negatif.  

Penghitungan prosentase inti sel dapat 
diselesaikan melalui serangkaian proses, yaitu 
identifikasi dan ekstraksi ciri, segmentasi objek inti 
sel dari latar belakang, dan pengenalan objek. Ciri 
yang dapat digunakan antara lain adalah komponen 
warna [binti] atau kombinasi dari komponen warna, 

mean, gradient norm dan derajat keanggotaan yang 
didapat dari clustering menggunakan fuzzy c mean 
[2]. Dari sejumlah ciri yang digunakan, penggunaan 
metode segmentasi yang tepat sangat berpengaruh 
terhadap hasil pengenalan objek inti sel. Pemilihan 
metode segmentasi ini terkait dengan kompleksitas 
yang ditimbulkan oleh variasi ukuran, bentuk dan 
intensitas warna dari objek inti sel yang akan 
disegmentasi. Metode jaringan syaraf tiruan 
backpropagation akan digunakan pada penelitian ini 
berdasarkan kemampuannya dalam mengenali pola 
objek yang sulit dideskripsikan sebagai suatu 
persamaan matematika. Penggunaan metode 
jaringan syaraf untuk pengenalan inti sel telah 
dilakukan pada [1] dan [3].  Pada [3] jaringan syaraf 
tiruan hanya menggunakan informasi nilai pixel 
RGB untuk identifikasi inti sel, sedangkan pada [1] 
digunakan informasi mean gray level, variance, 
elongation dan compacity untuk mendeteksi adanya 
tumor didalam citra medis.  

Pada tahap ujicoba, beberapa arsitektur 
jaringan syaraf akan digunakan untuk melakukan 
klasifikasi sebuah pixel sebagai inti sel positif, inti 
sel negatif atau latar belakang. Beberapa kombinasi 
jumlah neuron pada layer tersembunyi dua lapis 
akan diujicobakan untuk mendapatkan arsitektur 
yang tepat.  Arsitektur jaringan syaraf akan dipilih 
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berdasarkan tingkat pengenalan terhadap target, 
yaitu inti sel positif dan inti sel negatif. Data 
percobaan yang digunakan adalah data citra 
mikroskopis dengan intensitas yang bervariasi.  

  
2. Metode Segmentasi dan Pengenalan Inti Sel 

Dengan Jaringan Syaraf Tiruan 
 
2.1 Ekstraksi Ciri  

Ekstraksi fitur merupakan pengambilan ciri 
pada objek melalui proses tertentu. Metode ekstraksi 
fitur yang menjadi acuan pada penelitian ini adalah 
metode ekstraksi kontur sel [3]. Ekstraksi kontur sel 
dilakukan pada objek inti sel yang telah dipisahkan 
dari komponen lainnya. Parameter ekstraksi fitur 
yang digunakan yaitu : 
1. Komponen  warna citra.   

I(x) = (r,g,b)                                           (1)                        
2. Komponen rata-rata warna. 

M(x) = (Mr, Mg, Mb)                            (2) 
yang dihitung menggunakan average filter  
dengan persamaan (3). 

               
M(x)=F(x).I(x)                                      (3) 

dimana F(x) adalah filter rata-rata, dan I(x) 
adalah komponen warna citra rgb. M(x) adalah 
hasil rata-rata. Average filter (mean filter) 
berfungsi mengganti piksel pada posisi (x,y) 
dengan nilai rata-rata piksel yang berada 
tetangga disekitarnya, proses ini merupakan 
proses filtering citra secara linier.  

3. Gradient norm  
|| I(x)||                                                  (4) 

Gradient merupakan bagian dari operasi 
deteksi tepi yang mendeteksi perubahan tingkat 
keabuan yang signifikan dari suatu citra, 
perubahan tingkat intensitas diukur oleh suatu 
gradient citra. Nilai gradient dihitung 
berdasarkan dua arah yaitu arah horizontal dan 
vertical, dilustrasikan dengan persamaan (5). 

                            (5) 
4. Nilai fungsi keanggotaan cluster dari proses 

clustering menggunakan Fuzzy C-Mean. 
Penggunaan Teknik Fuzzy C- Mean untuk 
segmentasi pada dasarnya adalah membagi-
bagi tingkat keabuan kedalam sejumlah cluster 
yang ditentukan, sehingga suatu nilai keabuan 
memiliki derajat keanggotaan tertentu terhadap 
pusat cluster. Pada penelitian ini digunakan 
komponen warna Red Green Blue (RGB) dan 
Hue Saturation Value(HSV). Untuk 
mengidentifikasi inti sel positif digunakan 
komponen warna Blue dan Hue, sedangkan 
untuk identifikasi inti sel negatif digunakan 
komponen warna Red dan Saturation sebagai 
komponen input pada Fuzzy C Mean. 
Representasi hasil klastering dengan citra 
masukan Gambar 1(a) menggunakan Fuzzy C 

Mean tampak pada Gambar 1(b) dan Gambar 
1(c). 

 
Gambar 1(a).Citra input 

 
Gambar 1(b). Hasil Fuzzy C Mean 

Komponen Blue dan Hue 

 
Gambar 1(c). Hasil Fuzzy C Mean  

Komponen Red dan Saturation 
 

Gambar 1Visualisasi hasil ekstraksi citra dengan 
Fuzzy C Mean 

 
Hasil  ekstraksi ciri dinyatakan sebagai vektor 

berisi 13 elemen yaitu 3 komponen warna, 3 
komponen rata-rata, 3 komponen gradient norm dan 
4 komponen keanggotaan cluster. Vektor ini 
kemudian dijadikan sebagai masukan bagi jaringan 
syaraf tiruan.  
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2.2 Jaringan Syaraf Tiruan Backbropagation 
 
Arsitektur jaringan syaraf backpropagation 

yang digunakan tampak pada Gambar 2. Penjelasan 
dari arsitektur tersebut adalah : 
1. Jumlah unit masukan (layer input) 13 neuron.  
2. Jumlah lapisan tersembunyi (hiden layer)  2 

lapis 
• Jumlah unit lapisan pertama 20 neuron. 
• Jumlah unit lapisan kedua 5 neuron. 

3.  Jumlah unit keluaran  1 neuron. 
4. Fungsi Pelatihan:  Trainlm (Lavenberg-

Marquardt). 
5. Fungsi aktivasi yang dipakai yaitu   : 

• Fungsi aktivasi sigmoid bipolar  
• Fungsi aktivasi sigmoid biner  
• Fungsi aktivasi identitas  

6. Parameter-parameter yang akan dipergunakan 
dalam pelatihan. 
• Set maksimum itersi (epoch)  : 1500 
•  Kinerja tujuan (goal)  : 0.001 
•  Learning rate   :0.01 
• Jumlah epoch yang  ditampilkan  : 5 

epoch. 
 

 
Gambar 2.  Arsitektur jaringan syaraf tiruan 

backpropagation 
 
Diagram alir backpropagation tampak pada 

Gambar 3.  
 

3. Ujicoba dan Analisa Hasil   
 

Pada tahap pelatihan dan pengujian digunakan 
sejumlah 90 vektor data yang terdiri atas masing-
masing data vektor inti sel positif, inti sel negatif 
dan latar belakang. Beberapa komposisi data 
pelatihan dan pengujian yang sering digunakan 
adalah sebagai berikut: 
1. 80% data pelatihan dan 20% data pengujian. 
2. 70% data pelatihan dan 30 % data pengujian. 
3. 66,6% data pelatihan dan 33,3% data 

pengujian. 
4. 50% data pelatihan dan 50 % data pengujian. 
5. 60% data pelatihan dan 40 % data pengujian. 

  
 Pada tahap pelatihan juga diujicobakan jumlah 
data masukan yang digunakan, seperti tercantum 
dalam Tabel 1. Skenario ini digunakan untuk 
mengidentifikasi jumlah data yang cukup sehingga 
jaringan syaraf mampu mengenali objek inti sel 
dengan baik. 

 
Gambar 3. Diagram alir backpropagation. 

 
Tabel 1 jumlah vektor data masukan untuk proses 
pelatihan. 

Eksperimen  pelatihan 

1 3 vektor data masukan (1 vektor data positif, 

1 vektor data negatif dan 1 vektor data 

background. 

2 9 vektor data masukan ( 3 vektor data positif, 

3 vektor data negatif, dan 3 vektor data 

background) 

3 15  vektor data masukan ( 5 vektor data 

positif, 5 vektor data negatif, dan 5 vektor 

data background) 

4 21 vektor data masukan ( 7 vektor data 

positif, 7 vektor data negatif, dan 7 vektor 

data background) 

5 30  vektor data masukan ( 10 vektor data 

positif, 10 vektor data negatif, dan 10 vektor 

data background) 

6 45 vektor data masukan ( 15 vektor data 

positif, 15 vektor data negatif, dan 15 vektor 

data background) 
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Tabel 2. Perbandingan hasil pelatihan beberapa 
fungsi pelatihan JST model (20-1). 

 
No. Metode 

Pelatihan JST 
backpropagation 

Fungsi 
Pelatihan 

Jumlah 
iterasi, 
max 
1500 

MSE < 
=0.001 

1 Fletcher Reeves 
Update 

Traincgf 671 0.000999528 

2 Polak Ribi’re Traincgp 709 0.0009984 
3 Powel Beale 

Restars 
Traincgb 534 0.00103876 

4 Scale conju Trainscg 746 0.000999706 
5 Levenberg 

Marquardt 
trainlm  500 0.00098707 

 
Pada Tabel 2 terlihat bahwa fungsi pelatihan 

dari ke lima percobaan bahwa fungsi pelatihan 
Levenberg Marquardt menghasilkan nilai MSE yang 
paling kecil yaitu 0.00098707 dengan jumlah iterasi 
hanya 500 iterasi.  
 
Tabel 3 Perbandingan hasil pelatihan beberapa 
model jaringan dengan fingsi aktivasi (tansig-logsig-
purelin). 

 
Pada Tabel 3 terlihat bahwa model jaringan 

pada dari ke empat percobaan bahwa model jaringan 
ke-4 menghasilkan nilai MSE yang paling kecil 
yaitu 0.000966607 dengan jumlah iterasi hanya 22 
iterasi. 

Pada uji coba yang akan dilakukan, digunakan 
11 citra berdimensi 250 x 250 piksel. Prosentase 
hasil kebenaran dihitung  menggunakan persamaan 
(6). 

                   (6) 

 
Beberapa  hasil ujicoba tampak pada Gambar 4. Sisi 
kiri adalah data ujicoba dan sisi kanan adalah hasil 
klasifikasi menggunakan jaringan syaraf tiruan 
backpropagation. Sejumlah hasil ujicoba 
menunjukkan bahwa intensitas warna yang 
bervariasi dari citra masukkan memberikan tingkat 
pengenalan yang berbeda pada daerah inti sel 
negatif, inti sel positif dan background. Tingkat 
pengenalan daerah inti sel positif lebih baik 
dibandingkan dengan inti sel negatif, karena 
perbedaan visual inti sel dengan background, 
sehingga tidak ada daerah background yang dikenali 
sebagai daerah inti sel positif. Sedangkan 
pengenalan inti sel negatif sangat terpengaruh oleh 
perbedaan intensitas warna inti sel dengan 
background.  

 
Gambar 4(a).  Inti sel positif dikenali dengan baik 

 
Gambar 4(b) Inti sel positif lemah masih dapat 

dikenali 
 

 
Gambar 4(c) inti sel negatif dan positif mudah 

dibedakan dengan latar belakang 
 

Gambar 4 Hasil ujicoba jaringan syaraf tiruan pada 
beberapa sampel citra mikroskopis  

 
Prosentase hasil percobaan dapat dilihat 

pada Tabel 4 dan Tabel 5. 
Pada Tabel 4 terlihat bahwa pada 

klasifikasi inti sel positif dari percobaan yang 
dilakukan terdapat beberapa hasil klasifikasi dengan 
prosentase pengenalan rendah. Hal ini  dikarenakan 
citra tersebut memiliki kandungan warna coklat 
yang kurang tajam pada inti sel positif. Pada 
percobaan lainnya menghasilkan prosentase  tingkat 
pengenalan yang tinggi, secara visual tampak bahwa 
inti sel positif pada citra mempunyai intensitas 
warna tinggi  sehingga menghasilkan hasil yang baik 
pada proses klasifikasi. 

 
 
 
 

No Model 

Jaringan 

Jumlah iterasi 

max 1500 

MSE < =0.001 

1 (13 5 5 1) 442  0.000997945 

2 (13 10 5 1) 1309  0.000990531709 

3 (13 15 5 1) 40  0.000990598534 

4 (13 20 5 1) 22 0.000966607 
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Tabel 4 Presentase hasil percobaan Inti sel positif 
No Jumlah Inti  

Sel Positif   

Jumlah Hasil  

Inti Sel Positif  

klasifikasi 

Presentase  

Keberhasilan  

1 26 23 88% 

2 11 11 100% 

3 20 11 55% 

4 19 11 57% 

5 21 14 67% 

6 5 3 60% 

7 19 11 57% 

8 17 16 94% 

9 18 13 72% 

10 9 7 78% 

11 12 4 33% 

Rata-rata 69,3% 

 
 Pada Tabel 5 terlihat bahwa pada 
klasifikasi inti sel negatif dari percobaan yang 
dilakukan maka percobaan ke lima menghasilkan 
presentase 40 % ini dikarenakan citra tersebut 
banyak mengandung warna biru pada background 
citra sehingga pada proses klasifikasi daerah 
background dianggap sebagai inti sel negatif. 
Sedangkan untuk percobaan lainnya menghasilkan 
presententase diatas 60 % ini menunjukkan bahwa 
ada perbedaan warna citra antara inti sel negatif dan 
background citra sehingga memudahkan proses 
klasifikasi pada inti sel negatif.  
 
Tabel 5. Prosentase hasil Percobaan Inti sel Negatif 

No Jumlah Inti  

Sel Negatif   

Jumlah Hasil  

Inti Sel Negatif  

klasifikasi 

Presentase  

Keberhasilan  

1 32 28 87.5% 

2 37 26 70% 

3 23 20 86% 

4 28 25 89% 

5 20 8 40% 

6 15 10 67% 

7 36 29 80% 

8 28 23 82% 

9 13 10 76% 

10 28 21 75% 

11 35 32 91% 

Rata-rata 76,9% 

 
4. Kesimpulan 
 

Pengenalan inti sel negatif, inti sel positif dan 
backgrund pada citra mikroskopis dapat dilakukan 
menggunakan jaringan syaraf tiruan, dengan vektor 
ciri yang terdiri atas komponen warna RGB, mean 
filter, gradien norm, dan hasil klastering dengan 
fuzzy c mean. Tingkat pengenalan rata-rata untuk 
inti sel negatif adalah 76,9% dan inti sel positif 
adalah 69,3%. Meskipun secara prosentase tingkat 
pengenalan daerah inti sel negatif lebih baik 
dibandingkan dengan inti sel positif, namun 
pengenalan inti sel positif lebih mudah dimanfaatkan 
untuk proses penghitungan inti sel secara individu.  

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai 
acuan dalam pengembangan perangkat penghitung 
inti sel citra mikroskopis. 
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Abstrak 

Riset yang akan disampaikan pada publikasi ini merupakan riset yang dilandaskan kepada riset yang bersifat 
research and development. Riset ini mengangkat tema kuliner terutama usaha kuliner skala mikro dan kecil. 
Googlemap API merupakan salah satu fasilitas yang dikembangkan oleh Google, dan dapat diaplikasikan 
kedalam website tertentu, bahkan diaplikasikan kedalam CMS semacam Wordpress. Melalui Google API 
aplikasi dengan basis sistem informasi geografis dapat dibangun dengan cukup mudah dan tanpa harus 
membangun sistem informasi geografis dari awal. Kemampuan Googlemap API yang dapat memberikan 
perkiraan jarak, waktu tempuh, serta opsi metrik maupun kontinental sangat memudahkan pengembang untuk 
membuat aplikasi yang beragam dengan basis awal Googlemap API tersebut. Hasil dari research and 
development ini adalah sebuah website yang memudahkan pengantaran produk kuliner dari industri, dengan 
jalan memberikan perkiraan jarak, waktu pengantaran, dan biaya yang akan dikenakan. Selain menggunakan 
Googlemap API, keunikan dari penelitian ini juga terletak pada pendataan lokasi-lokasi industri kuliner mikro 
dan kecil. Pendataan lokasi tersebut diharapkan dapat membuat calon pembeli dapat menentukan dimana lokasi 
terdekat, harga termurah ataupun testimonial dari pelanggan yang lain. 
 
Kata kunci : googlemap, API, kuliner, delivery, CMS, wordpress. 
 
 
 
 
 
1. Pendahuluan 
 

Dewasa ini ICT telah mengubah bentuk 
pertukaran informasi antara konsumen dan 
produsen. Internet pada khususnya telah 
memberikan sumbangsih yang besar terhadap 
efisiensi, efektivitas dan sekarang hampir setiap 
jenis usaha telah merambah ke dunia online. Hal 
tersebut mengusik pihak-pihak yang memiliki 
perhatian terhadap ekonomi masyarakat menengah 
kebawah untuk bertanya, apakah kemajuan di bidang 
ICT ini dapat meningkatkan perekonomian kalangan 
menengah kebawah ini? Sebenarnya jawaban atas 
pertanyaan ini masih sangat terbuka, tergantung dari 
peran insan ICT sendiri dalam memanfaatkan 
teknologi ICT untuk meningkatkan perekonomian 
masyarakat. 

Saat ini hampir setiap kota besar memiliki 
berbagai permasalahan yang berujung kepada 
inefisiensi. Jurang ekonomi, yang merupakan 
masalah khas yang tercetus karena terbatasnya 
infrastruktur dan ketidakmerataan penyebaran 
penduduk. Masyarakat menengah kebawah 

menggantungkan kehidupan mereka di sektor-sektor 
informal, salah satu contohnya adalah pedagang 
kakilima. Hal ini turut memberikan kontribusi 
terhadap masalah penataan kota. Masalah lain yang 
lazim terdapat di perkotaan adalah kemacetan. 
Masalah-masalah tersebut sebenarnya memiliki 
solusi melalui ICT. Bila masyarakat yang tidak 
memiliki akses kedalam dunia maya difasilitasi, dan 
masyarakat dapat mengakses internet dari perangkat 
mobile standard, hal ini akan memiliki kontribusi 
yang nyata terhadap perekonomian. 

Beberapa peneliti terdahulu telah menggagas 
apa yang dinamakan web-mapping, yang tidak 
terbatas dalam hal menampilkan peta di web. Web-
mapping juga menampung fungsi interaktivitas yang 
mampu menjawab tantangan-tantangan terkait 
dengan permasalahan yang telah dijelaskan 
sebelumnya. 

Tujuan dari pengaplikasian web-mapping yang 
terkait dengan usaha skala mikro dan kecil ini adalah 
untuk membantu program pemerintah daerah dalam 
mewujudkan tata kota yang baik, dengan jalan 
memfasilitasi usaha skala kakilima untuk pertama-
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tama masuk kedalam web, sehingga lambat laun 
tidak bergantung kepada lokasi, melainkan 
pemasaran melalui web. Selain itu, masyarakat yang 
ingin mencoba kuliner tradisional tertentu (kakilima) 
juga dibantu oleh delivery service, sehingga 
berperan serta dalam mengurangi kemacetan lalu 
lintas perkotaan. 

Sistem ini diujicobakan di kota Bandung, 
dimana sudah terdapat layanan taksi motor (ojeg) 
yang dikelola oleh Bandung Taxibike, yang 
memiliki 15 armada untuk pengantaran penumpang 
dan barang. Layanan taksi motor ini digunakan 
untuk delivery service. Masyarakat Bandung terdiri 
dari masyarakat setempat, dan pendatang yang 
diantaranya adalah mahasiswa, belum lagi ditambah 
wisatawan lokal dari daerah Jabodetabek yang kerap 
mengunjungi Bandung pada saat weekend, dengan 
alasan wisata kuliner, fashion, dan alam. Oleh sebab 
itu, diperlukan suatu sistem yang menyajikan 
database lokasi kuliner, yang disertai oleh jasa 
delivery, beserta elemen interaktif lainnya. Aplikasi 
tersebut terwujud dalam bentuk web-mapping yang 
menunjukkan lokasi kuliner yang sering dikunjungi, 
testimonial, beserta informasi lain seputar kuliner 
yang bersangkutan. 

Pada dasarnya sangat banyak kuliner 
tradisional yang dapat dimasukkan kedalam 
database, dilihat dari jenis dan lokasinya, untuk itu 
dirasakan perlu untuk membuat kriteria tertentu 
yang berkaitan dengan kuliner yang ingin 
dikampanyekan. Kriteria ini penting dalam kaitan 
dengan pengguna. Pengguna diharapkan 
mendapatkan akses terhadap kuliner yang 
diinginkannya, baik itu terkait dengan jenis kuliner, 
lokasi terdekat, harga termurah maupun testimoni / 
peringkat bintang. Hal ini terkait dengan sistem 
pencarian / search engine yang bertumpu pada kata 
kunci / keywords. 
 
2. Research and Development 
 
2.1 Metode R & D 
 

Penelitian ini menggunakan metode research 
and development, dimana hasil yang diperoleh 
berdasarkan penelitian digunakan untuk melakukan 
pengembangan suatu sistem atau produk. Penelitian 
dengan model ini banyak digunakan untuk 
pengembangan sistem yang berkaitan dengan 
penggunanya. Salah satu contoh dari model ini 
adalah RITE, singkatan dari Rapid Iterative Testing 
and Evaluation. Dalam metode ini riset dilakukan 
untuk mendapatkan perbaikan-perbaikan kecil 
namun berkesinambungan. Metode ini umum 
digunakan untuk pengembangan sistem, baik itu 
aplikasi maupun website. 

Metode R & D merupakan gabungan antara 
penelitian dan aplikasi. Dalam metode ini hasil 
penelitian digunakan sebagai basis pengembangan 

suatu produk atau sistem. Karakteristik dari metode 
ini adalah adanya produk sebagai hasil dari 
penelitian. 
 
2.2 Aplikasi Metode 

 
Sistem ini akan dibangun dengan basis CMS 

(Content Management System) Wordpress. Database 
yang digunakan berbasis MySQL, serta Googlemap 
API diintegrasikan kedalam Wordpress melalui 
plugin dan javascript. Metode RITE diaplikasikan 
dalam bentuk perbaikan-perbaikan terhadap sistem 
yang telah dikembangkan dari sisi tampilan, maupun 
user interface. Perbaikan dan penyempurnaan ini 
tidak hanya diaplikasikan terhadap sistem yang telah 
dikembangkan, namun juga dapat mengacu kepada 
sistem lain yang telah ada, sebagai contoh adalah 
code yang dipublikasikan di forum developer. 

 

 
Gambar 1 Tampilan Website Bandung Taxibike 

(www.bdgtaxibike.co.cc) 
 
3. Pembahasan 

 
3.1 Googlemap API 
 

Googlemap API merupakan salah satu aplikasi 
yang dikembangkan oleh Google melalui 
GoogleLabs. Aplikasi ini pada dasarnya adalah 
aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG) yang 
dikembangkan untuk tujuan populer. Karena 
sifatnya yang populer tersebut, aplikasi tersebut 
kerap digunakan untuk mencari alamat 
(penggunaannya seperti peta), mengetahui jarak, 
mengetahui waktu tempuh (misalnya jika 
menggunakan mobil atau berjalan), arah berkendara 
(dapat digabung dengan sistem GPS), dan fungsi-
fungsi lainnya.  

Dari sudut pandang desainer dan developer, 
Googlemap memberikan kemudahan dalam hal 
segala sesuatu yang terkait dengan SIG sudah dapat 
diakomodasi dengan Googlemap tersebut. 
Googlemap sendiri sekarang telah melalui beberapa 
versi, dimana versi yang terbaru didukung oleh fitur-
fitur yang lebih beragam dibandingkan versi 
sebelumnya. Kemudahan lainnya terletak pada 
fleksibilitasnya untuk di-embed dalam beragam 
perangkat, mobile maupun statis. Lebih jauh lagi, hal 
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yang menginspirasi pengembangan sistem informasi 
untuk delivery adalah Googlemap API, dimana 
Googlemap dapat dijadikan dasar untuk 
mengembangkan aplikasi lainnya, seperti telah 
dijelaskan sebelumnya. Googlemap API ini 
menggunakan Javascript sebagai perantara antara 
Googlemap dengan sistem yang akan 
dikembangkan. 

Dengan memberikan input alamat, atau lebih 
tepatnya nama jalan, Googlemap dapat memberikan 
lokasi tempat yang dimaksud tersebut dengan cukup 
presisi. Bilamana terdapat dua atau lebih nama 
geografis yang sama, pencarian dapat dilakukan 
lebih spesifik, dengan input kota maupun daerah. 
Hal ini menunjukkan bahwa database Googlemap 
sudah cukup reliable sebagai aplikasi web-mapping. 

 
3.2 Sistem dan Database 

 
Pengembangan sistem ini sebenarnya dapat 

dilakukan dari awal, namun demi penghematan 
waktu digunakanlah CMS (Content Management 
System) dengan basis Wordpress. Wordpress dipilih 
karena memiliki fleksibilitas untuk tampil sebagai 
web maupun blog. Kemudian, Wordpress juga 
memiliki bermacam-macam plugin yang 
memperbesar fleksibilitas dari Wordpress itu sendiri. 

Pada dasarnya ada dua jenis tema (theme) 
Wordpress, gratis dan berbayar. Kedua jenis tema ini 
memiliki kemungkinan untuk disesuaikan dengan 
tampilan visual yang diinginkan. Dalam hal ini 
digunakan tema dari Natty-WP yang kemudian 
disesuaikan tampilan visualnya dari yang awalnya 
bernuansa biru muda menjadi kuning sehingga 
sesuai dengan nuansa warna Bandung Taxibike yang 
dijadikan studi kasus pada penelitian ini. 

 

 
Gambar 2 Tampilan Database Kuliner 

 
Di dalam perancangan sistem ini, database 

digunakan untuk menyimpan data lokasi, harga, 
testimoni hingga keywords dari kuliner yang ada di 
kota Bandung. Diharapkan dengan adanya database 
ini pengguna yang menginginkan akses ke jenis 
kuliner tertentu, kedekatan tempat, maupun saran 
tempat kuliner yang menarik dapat dipermudah. 
Database ini dapat menjadi kunci daya tarik sistem 
ini, diharapkan daya tarik ini dapat digunakan untuk 
mengkampanyekan website ini dan pada umumnya 
usaha kuliner skala mikro dan kecil di kota 
Bandung. 

Database pada sistem ini juga digunakan untuk 
fungsi pesan antar / delivery service. Pada dasarnya 
Wordpress tidak mendukung pengisian form dan 
memasukkannya kedalam database. Namun, hal 
tersebut kemudian dimungkinkan dengan adanya 
beragam plugin yang memungkinkan tercapainya hal 
tersebut. Data pesanan yang telah diisi oleh pembeli 
akan langsung masuk kedalam database, kemudian 
dispatcher dari Bandung Taxibike dapat meneruskan 
pesanan tersebut kepada driver. Untuk pesanan 
kurang dari Rp. 100.000,-, pesanan akan dibayarkan 
dulu oleh driver, namun untuk pesanan yang lebih 
besar dari itu, pembeli diwajibkan untuk melakukan 
deposit dengan cara transfer ataupun dijemput. 

Pada dasarnya telah ada sistem yang serupa 
dengan sistem yang dikembangkan ini. Sistem 
tersebut dapat dilihat pada aplikasi Menoo, yang 
dikembangkan untuk perangkat bergerak / mobile. 
Aplikasi Menoo ini digabungkan dengan fitur NFC 
(Near Field Communication) yang telah terintegrasi 
dengan beberapa perangkat komunikasi bergerak. 
Pada sistem tersebut NFC dipergunakan sebagai 
interface untuk promo diskon serta informasi 
lainnya. Menoo telah memiliki database kuliner 
beserta lokasinya yang telah mencapai angka 2 juta 
record. Dengan konten database yang tersebar mulai 
dari Indonesia, Singapura, Thailand hingga Amerika 
Serikat. Namun, perbedaan mendasar antara 
database yang digunakan oleh Menoo dan sistem ini 
adalah skala dari usaha kuliner itu sendiri. Menoo 
menyasar usaha kuliner yang memiliki skala 
menengah keatas, sedangkan sistem ini 
memfokuskan pada usaha kuliner dengan skala 
mikro dan kecil.  

Keuntungan yang diproyeksikan dari 
penggunaan sistem ini direncanakan diperoleh dari 
layanan pesan antar / delivery. Hal ini berbeda 
dengan apa yang dilakukan oleh Menoo, dimana 
dilakukan promo diskon, serta kerjasama dengan 
penyedia kuliner. Listing di database sistem 
Bandung Taxibike ini tidak dipungut biaya. 
Direncanakan untuk memperbesar database yang 
ada dengan jalan menyertakan pengguna untuk 
memperbesar database, tentunya dengan filter 
tertentu dan penggalakkan melalui jejaring sosial 
semacam Twitter dan Facebook. 
 
3.3 Interface dan User Experience 
 

Beberapa hal yang menentukan interaksi sistem 
dengan pengguna adalah visualisasi (interface) dan 
user experience. Dalam hal visualisasi digunakan 
prinsip-prinsip hirarki, dimana bagian yang 
memerlukan perhatian lebih diberikan penekanan 
visual tertentu. Halaman website dibuat konsisten 
(sistematis) dan sederhana. 

User experience merupakan ilmu yang baru 
saja berkembang, namun sangat mempengaruhi 
perkembangan media-media interaktif. Dalam 
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pengembangan sistem Bandung Taxibike ini, 
dilakukan perencanaan melalui pembuatan sitemap, 
serta uji coba pengguna (user oriented design) 
menggunakan metode RITE (Rapid Iterative Testing 
Evaluation), Pada saat ini memang website Bandung 
Taxibike masih dalam tahapan beta test, dimana 
masih dilakukan penjajakan terkait dengan respon 
pengguna sebagai bagian dari perbaikan user 
experience. 

 
Gambar 3 Tampilan User Interface Peta dan 

Simulasi Perhitungan Biaya 
 

Pola user experience (UX) yang diharapkan 
adalah pola UX dimana pengguna dapat terhubung 
bukan hanya secara satu arah namun juga dua arah. 
Oleh karena itu, website Bandung Taxibike 
terhubung pula dengan Twitter. Setiap pengguna 
dapat memberikan testimoni yang kemudian akan di 
review oleh administrator. Kemudian, pengguna 
juga diberikan keleluasaan untuk menilai apakah 
suatu tempat kuliner pantas untuk diberi penilaian 
yang tinggi atau sebaliknya. Prinsip yang diterapkan 
untuk UX website Bandung Taxibike adalah 
fleksibilitas dan kemudahan akses untuk pengguna. 

Data yang digunakan untuk melakukan 
pengembangan terutama pada bagian UX website ini 
diperoleh melalui uji pengguna yang disimulasikan. 
Artinya sistem diujicobakan kepada sampel 
pengguna yang mewakili demografi tertentu dan 
hasil dari evaluasi tersebut digunakan sebagai dasar 
pengembangan selanjutnya. 

 
3.4 Seni dan Desain Website 

Website  saat ini merupakan sebuah media, 
yang didalamnya melibatkan tim pengembang yang 
berasal dari berbagai disiplin ilmu. Salah satu 
disiplin yang sekarang sangat diperhatikan adalah 
desain, dimana terkait dengan web Bandung 
Taxibike ini hal yang sangat diperhatikan adalah 
bagaimana memunculkan karakter / identitas 
Bandung taxibike. Bentuk desain sengaja 
mengambil karakter “taxi” atau “cab” yang dapat 
kita temui di New York, AS., dengan nuansa putih 
dan kuning. Hal ini dilakukan berdasarkan asosiasi 
bentuk tersebut dengan pengantaran dan juga kelas. 

Karakter juga ditampilkan didalam header, hal 
ini dilakukan karena nilai-nilai, estetika, dan filosofi 
dapat digunakan sebagai branding tools. 
Direncanakan karakter ini akan dikembangkan 
menjadi maskot Bandung Taxibike untuk seluruh 
publikasinya.   

 
4. Kesimpulan 

Pembuatan website dan sistem simulasi 
perhitungan layanan pesan antar ini pada dasarnya 
ditujukan untuk mengaplikasikan teknologi ICT 
yang dapat dirasakan manfaatnya oleh kalangan 
yang memiliki keterbatasan perekonomian. Fungsi 
website sebagai media komunikasi inilah yang 
digunakan sebagai dasar untuk melakukan 
kampanye kuliner yang ada di kota Bandung. Lebih 
jauh lagi, website bukan hanya sekadar media 
komunikasi satu arah. Dalam pembuatan website 
terdapat masalah user experience (UX), dimana tim 
pengembang harus memperhatikan dan memperbaiki 
hubungan antara pengguna dengan website tersebut. 

Googlemap API sangat memudahkan 
pembuatan aplikasi berbasis mobile dan web yang 
berbasis web-mapping. Aplikasi Googlemap pada 
web tidak hanya terbatas pada medium website 
konvensional, namun dapat juga diaplikasikan 
kedalam CMS (Content Management System). 
Website Bandung Taxibike ini menjadi sebuah 
contoh aplikasi Googlemap API pada CMS, dimana 
hal ini dinmungkinkan oleh adanya beragam plugin 
yang dikembangkan untuk CMS Wordpress. 

Website Bandung Taxibike ini masih dalam 
tahap penyempurnaan dimana digunakan metode 
riset dan pengembangan berbasis RITE. Fitur-fitur 
yang sedang dikembangkan adalah porting kedalam 
bentuk mobile web beserta aplikasi GPS (Global 
Positioning System), sehingga memungkinkan 
hubangan ke database untuk mengetahui dimana 
tempat kuliner terdekat, serta simulasi perhitungan 
biaya secara simultan. 
 
Daftar Pustaka: 
 
[1] Honggo, Henky, dkk., 2010, KNSI 2010 

Proceeding: Aplikasi Web-Mapping dalam 
Memperkenalkan Kota Palembang, 
Palembang, Dept. Of Informatics Bandung 
Institute of Technology & STMIK MDP
Palembang. 

[2] Pramono, Andi, 2005, Kolaborasi Flash, 
Dreamweaver & PHP, Yogyakarta, Andi 
Offset. 

[3] Soemantri, Hilda (ed) dkk., 1998, Visual Art, 
Singapura, Archipelago Press. 

[4] Sutopo, Ariesto Hadi, 2003, Multimedia 
Interaktif dengan flash, Yogyakarta, Graha 
ilmu. 

[5] Trihanondo, Donny, 2011, International 
Conference on Creative Industry 2011 
Proceeding: Defining Visual Character 
Development as a Base of Creative Industries 
Competency, Denpasar:Bali, Dept. Of 
Industrial Engineering Sepuluh Nopember 
Institute of Technology. 

 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2012, STMIK - STIKOM Bali 23-25 Pebruari 2012 

1 
 

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PEMASARAN 
BERBASIS WEB PADA UD AYIE 

 
 Henny Hendarti1, Vini Mariani2, Haris Setia Budi 3  

 
1,2 Sistem Informasi, Fakultasi Ilmu Komputer, Universitas Bina Nusantara 

3 Universitas Bina Nusanara, Jl. K.H. Syahdan No. 9 
1 Henny@binus.edu, 2 vmariani@binus.edu, 3 harithe1st@yahoo.com     

 
 
 
 

Abstrak 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan merancang sistem informasi pemasaran berbasis web 
yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan UD Ayie. Sehingga perancangan sistem informasi pemasaran berbasis 
web ini diharapkan dapat mendukung kegiatan pemasaran dalam hal promosi produk. Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode pengumpulan data dan metode pengembangan aplikasi. Metode pengumpulan data 
dilakukan melalui penelitian lapangan dan kepustakaan, dimana metode penelitian lapangan dilakukan untuk 
mencari dan mendapatkan data primer yang dibutuhkan, cara yang digunakan adalah wawancara dengan pihak 
yang terkait dan observasi pada perusahaan. Metode kepustakaan dilakukan dengan membaca buku, media cetak, 
dan internet. Metode pengembangan aplikasi yang digunakan adalah metode analisis dan metode perancangan, 
metode analisis dilakukan menggunakan beberapa metode antara lain yaitu metode tujuh tahapan dalam e-
marketing, analisis web pesaing, dan analisis pra kuesioner. Metode perancangan dilakukan dengan merancang 
layar input, proses, output dan basis data. Hasil yang dicapai dari analisis dan perancangan sistem informasi 
pemasaran berbasis web adalah terciptanya suatu sistem informasi pemasaran yang dapat mendukung 
pelaksanaan kegiatan pemasaran pada perusahaan menjadi lebih baik. Berdasarkan hasil yang dicapai maka 
dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan sistem informasi pemasaran berbasis web maka kegiatan 
pemasaran pada perusahaan UD Ayie menjadi lebih efektif dan efisien. 
 
Kata kunci : Pemasaran, e-marketing, website 
 
 
 
1. Pendahuluan  
 

Dewasa ini dunia bisnis dan teknologi 
informasi merupakan suatu kesatuan yang saling 
mendukung sehingga satu sama lain berhubungan 
sangat erat. Keadaaan inilah mempengaruhi 
tingginya kebutuhan informasi yang terkini demi 
menciptakan peluang bisnis yang maksimal. 
Kebutuhan informasi dan komunikasi dalam dunia 
bisnis sangatlah penting dalam meningkatkan 
pelayanan bagi konsumen. Dengan adanya fasilitas 
internet, yang merupakan media yang dapat 
menghilangkan batasan ruang dan waktu karena 
dapat diakses kapan saja dari mana saja dan oleh 
siapa saja, maka perusahaan bisa  lebih mudah 
dalam mempromosikan produk-produk yang ada 
kepada pelanggan/konsumen yang membutuhkan 
produk mereka. 

UD Ayie merupakan perusahaan yang 
bergerak dibidang penjualan buku, alat tulis , dll 
secara grosir. Dalam melaksanakan bisnisnya 
sangatlah penting untuk memperhatikan pemasaran 
untuk bersaing dan memperluas pasar. Namun 
dikarenakan perusahaan ini masih berbentuk Usaha 

Dagang dan belum begitu luas cakupan pasarnya 
maka dari itu diperlukan suatu teknologi yang dapat 
memasarkan produknya secara luas untuk 
memenangkan persaingan, salah satu sarana 
teknologi yang dapat digunakan adalah website. 
Pada website, konsumen bisa mencari informasi 
yang dibutuhkan, selain itu website sendiri 
mempunyai kelebihan yaitu bisa dijangkau di 
manapun dan kapanpun. Dengan teknologi website 
jangkauan terhadap konsumen bisa lebih luas lagi 
tanpa terbatas oleh jarak dan lokasi daerah tertentu. 
Dan website juga dapat memberikan informasi 
kepada konsumen akan adanya produk-produk baru 
yang bisa dijadikan sarana untuk menarik perhatian 
bagi konsumen melalui promosi-promosi. 

Salah satu strategi pemasaran yang dilakukan 
selama ini hanya dengan mengandalkan sales untuk 
mencari pelanggan dengan cara mendatangi toko-
toko yang sudah menjadi pelanggan dan mencari 
informasi kepada pemilik toko jika ada toko baru 
yang buka atau bertanya kepada sesama sales. 
Namun upaya tersebut tidak begitu memuaskan bagi 
pemilik perusahaan. 

No Makalah : 042
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Oleh karena itu, kami sebagai penulis mencoba 
melakukan analisis sistem yang berjalan pada UD 
Ayie serta merancang suatu website yang dapat 
mendukung pemasaran dengan tujuan dapat 
memperluas pasar dan memberikan pelayanan 
tambahan kepada konsumen, salah satunya adalah 
mampu memberikan informasi secara lengkap 
tentang barang yang dijual oleh UD Ayie.  

Adapun ruang lingkup atas penelitian yang 
dilakukan di UD Ayie dibatasi pada : membahas 
tentang proses e-marketing pada UD Ayie yang 
terdiri dari proses pemasaran yang dilakukan 
sebelum memakai web hingga proses pemasaran 
yang diusulkan menggunakan web, penelitian ini 
membahas analisis strategi pemasaran pada UD 
Ayie yang sesuai diterapkan pada perusahaan, 
memfokuskan pada promosi dan penyebaran 
informasi oleh UD Ayie. 
 Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan 
penelitian terhadap kondisi perusahaan, merancang 
suatu aplikasi berbasis web yang mudah diakses dan 
fitur-fitur yang mudah dugunakan oleh pelanggan, 
mengembangkan dan memperluas pangsa pasar UD 
Ayie di Indonesia dengan menggunakan website, 
membuat sebuah fitur yang dapat menampung 
pertanyaan, kritik, saran, dan komentar dari 
pelanggan. 

Manfaat dari pernelitian ini adalah : 
meningkatkan  kinerja UD Ayie dalam memasarkan 
produknya, memudahkan pelanggan dalam 
memperoleh informasi produk, promo, mencari 
produk, dan informasi mengenai perusahaan, dengan 
adanya website, maka meningkatkan efisiensi waktu 
bagi konsumen untuk mendapatkan informasi 
tentang produk yang ditawarkan  UD Ayie kapan 
saja dan dimana saja melalui media internet 
sehingga terbuka kemungkinan untuk menarik 
pelanggan yang baru, membina hubungan yang lebih 
baik antara perusahaan dan pelanggan. 

Metodologi penelitian yang digunakan adalah 
pengumpulan Data melalui penelitian lapangan 
dengan cara : Wawancara yaitu proses 
mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan 
memperoleh informasi langsung dari sumbernya 
mengenai masalah yang berhubungan dengan 
penelitian yang merupakan proses tanya jawab lisan 
atau komunikasi langsung dengan pihak-pihak 
terkait, pengamatan / Observasi yaitu proses 
mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan 
mengadakan kunjungan secara langsung ke UD Ayie 
dengan pihak-pihak yang terkait. Studi Kepustakaan 
yaitu proses mengumpulkan data yang dilakukan 
dengan cara mencari dan membaca buku-buku yang 
berhubungan dengan obyek penelitian, baik dari 
buku pustaka, literatur-literatur, serta sumber-
sumber lainnya. Pengembangan Aplikasi melalui 
analisis dimana pada tahap analisis yang dilakukan 
pada UD Ayie menggunakan beberapa metode, 
antara lain metode tujuh tahapan dalam e-marketing, 

metode analisis pra kuesioner, dan analisis web 
pesaing, perancangan dimana pada tahap 
perancangan yang dilakukan dengan menggunakan 
metode perancangan terstruktur dengan pembuatan 
Rich Picture, use case diagram, use case 
description, pembuatan ERD, pembuatan STD dan 
website 
 
2. Landasan Teori 
 
2.1 Pengertian Analisis 

 Dalam linguistic, analisis adalah kajian yang 
dilaksanakan terhadap sebuah objek guna meneliti 
struktur dari objek tersebut secara mendalam dengan 
cara memecah-mecah objek tersebut menjadi 
bagian-bagian kecil yang lebih mudah dipelajari, 
kemudian mempelajari bagian-bagian kecil tersebut,  
lalu mengambil kesimpulannya. 

 
2.2 Pengertian Perancangan 

Menurut McLeod (2004, p192), perancangan 
sistem adalah penentuan proses dan data yang 
diperlukan oleh sistem yang baru. Jika sistem itu 
berbasis komputer, rancangan dapat menyertakan 
spesifikasi jenis peralatan yang akan digunakan. 

Menurut Mulyadi (2001, p51), perancangan 
sistem adalah proses penterjemahan kebutuhan 
pemakai informasi ke dalam alternative rancangan 
sistem informasi yang diajukan pada pemakai 
informasi untuk pelanggan. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
perancangan sistem merupakan suatu tahapan 
dimana kita harus menentukan bagaimana 
membangun atau menyusun sistem informasi yang 
terbaik sesuai dengan kebutuhan pemakai informasi. 

 
2.3 Pengertian Sisten 

Sistem kebanyakan secara sederhana 
didefinisikan sebagai sekelompok elemen yang 
saling berhubungan atau berinteraksi hingga 
membentuk satu kesatuan. 

Menurut O’Brien (2006, p29), sistem adalah 
sekelompok komponen yang saling berhubungan, 
bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama 
dengan menerima input serta menghasilkan output 
dalam proses transformasi yang teratur.  

Sistem mempunyai 3 komponen atau fungsi 
dasar yang berinteraksi : Input : melibatkan 
penangkapan dan perakitan berbagai elemen yang 
memasuki sistem untuk diproses. Contohnya adalah 
bahan baku mentah, energy, data, dan usaha manusia 
harus terjamin dan diatur untuk pemrosesan. 
Pemrosesan : melibatkan proses transformasi yang 
mengubah input menjadi output. Contohnya adalah 
proses manufaktur, proses bernafasnya manusia, 
atau perhitungan matematika. Output : melibatkan 
perpindahan elemen yang telah diproduksi oleh 
proses transfomasi ke tujuan akhirnya. Contohnya 
adalah barang jadi, layanan untuk manusia, dan 
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informasi manajemen harus dipindahkan ke para 
pemakainya. 

 
 
 

2.4 Pengertian Informasi 
Menurut O’Brien (2006, p5), informasi adalah 

data yang ditempatkan dalam konteks yang berarti 
dan berguna untuk pemakai akhir.  

 
2.5 Pengertian Sistem Informasi 

Menurut O’Brien (2006, p29), sistem informasi 
adalah kombinasi teratur apapun dari orang-orang, 
hardware,  software, jaringan komunikasi,   dan 
sumber daya data yang mengumpulkan, mengubah, 
dan menyebarkan informasi dalam sebuah 
organisasi. 

 
2.6 Pengertian e-marketing 

Menurut Chaffey (2000, p6) , e-marketing 
adalah aplikasi dari internet dan teknologi digital 
lain yang berhubungan untuk mencapai tujuan-
tujuan marketing. 

Menurut Mohammed et al (2004, p4), e-
marketing adalah suatu proses membangun dan 
memelihara hubungan dengan pelanggan melalui 
aktivitas online dalam memfasilitasi pertukaran atas 
ide, produk, dan layanan agar memuaskan kedua 
belah pihak. 

e-marketing adalah segala usaha yang 
dilakukan untuk melakukan pemasaran suatu produk 
atau jasa melalui atau menggunakan media internet 
atau jaringan www . Kata “e” dalam e-marketing ini 
berarti elektronik (electronic) yang  artinya kegiatan 
pemasaran yang dimaksud dilaksanakan secara 
elektronik, lewat internet atau jaringan cyber. 

Kegiatan pemasaran melalui internet umumnya 
meliputi atau berkisar pada hal-hal yang 
berhubungan dengan pembuatan produk periklanan, 
pencarian prospek atau pembeli dan penulisan 
kalimat-kalimat pemasaran atau copywriting. 
Pemasaran melalui internet atau e-marketing ini 
secara umum meliputi kegiatan pembuatan desain 
web (web design), periklanan dengan menggunakan 
banner, promosi perusahaan lewat mesin pencari 
informasi (search engine), surat elektronik atau e-
mail, periklanan lewat e-mail (email advertising), 
pemasaran afiliasi (affiliate marketing), advertensi 
interaktif (interactive advertising), dan lain-lain. 

Tujuh Tahapan e-marketing (Seven Stages of e-
marketing ) Menurut Mohammed, et al(2004, p1) 
proses e-marketing terbagi menjadi tujuh tahapan, 
yaitu : 

 
 

Gambar 2.1 : Tujuh Tahapan Dalam e-marketing 
(Sumber : Mohammed, et al,  (2004,p9)) 

 
3. Analisis Prosedur Sistem Yang Berjalan  
 

Bagian penjualan yaitu sales melakukan 
penawaran barang lewat telepon kepada pelanggan 
sesuai dengan stock on hand yang tersedia. Setelah 
negosiasi dan mendapat pesanan barang dari 
pelanggan, bagian penjualan membuat SO (Sales 
Order) sebanyak 2 rangkap. Dimana SO rangkap ke-
2 yang dibuat diberikan ke bagian akuntansi untuk 
diinput dalam transaksi penjualan dan SO rangkap 
ke-1 diarsip oleh sales. 

Setelah menginput SO  rangkap ke-2 dalam 
transaksi penjualan, maka bagian akuntansi 
mencetak faktur penjualan sebanyak 3 rangkap dan 
SJ (Surat Jalan) sebanyak 2 rangkap. Faktur 
penjualan yang dicetak diberikan ke bagian gudang. 
SJ 2 rangkap yang dicetak diberikan ke bagian 
pengiriman. 

Setelah menerima faktur penjualan sebanyak 3 
rangkap, bagian gudang menyiapkan barang sesuai 
dengan faktur penjualan. Setelah itu melakukan 
pengecekan barang, melakukan pengepakan barang, 
dan mengangkut barang ke mobil. Bagian gudang 
mengotorisasi faktur penjualan, mengarsip faktur 
penjualan rangkap ke-2 dan memberikan faktur 
penjualan rangkap ke-1 dan ke-3 ke bagian 
pengiriman. 

Setelah menerima faktur penjualan rangkap ke-
1 dan ke-3 beserta dengan surat jalan 2 rangkap 
,bagian pengiriman mengirimkan barang ke 
pelanggan beserta dengan faktur penjualan rangkap 
ke-1,3 dan surat jalan 2 rangkap kepada pelanggan. 
Bagian pengiriman memberikan faktur penjualan 
rangkap ke-1, SJ rangkap ke-2 untuk ditandatangani 
dan SJ rangkap ke-2 diarsip oleh bagian pengiriman, 
kemudian faktur penjualan rangkap ke-3 dan  surat 
jalan rangkap ke-1 diberikan kepada pelanggan. 

Setelah pengiriman barang, bagian pengiriman 
memberikan faktur penjualan rangkap ke-1 yang 
sudah ditandatangani pelanggan kepada wakil 
pimpinan untuk dicatat di dalam buku piutang. 

Pada waktu jatuh tempo, wakil pimpinan 
memberikan invoice berupa faktur penjualan 
rangkap ke-1 yang sudah ditandatangani pelanggan 
kepada staff penagihan. Staff penagihan akan 
menagih piutang dan memberikan faktur penjualan 
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rangkap ke-1 jika pelanggan sudah lunas membayar 
hutang. Setelah menerima uang dari pelanggan, Staff 
penagihan akan menyetor kepada wakil pimpinan. 

Setiap harinya bagian akuntansi mencetak stock 
on hand untuk para sales dan pimpinan perusahaan. 
Setiap akhir bulan bagian akuntansi mencetak 
laporan penjualan dan pembelian. 

 

 
Gambar 3.1 : Rich Picture Sistem Yang Sedang 

Berjalan 
 
4. Rancangan Prosedur e-marketing UD Ayie 

yang Diusulkan 
 

Customer mengunjungi website UD Ayie, 
kemudian pada halaman Home customer dapat 
langsung “log in” dengan memasukan username 
dan password jika sudah mendaftar. Jika customer 
belum mendaftar, maka customer bisa melakukan 
pendaftaran dengan masuk ke menu “register” dan 
kemudian mengisi data yang diperlukan seperti : 
username, password yang diinginkan, alamat e-mail, 
alamat lengkap, tanggal lahir, serta nomor telepon 
yang dapat dihubungi. Setelah proses 
pendaftaran/”register” selesai, pelanggan dapat “log 
in” dengan memasukan username dan password. 

Customer bisa melihat-lihat katalog produk UD 
Ayie pada menu “Categories” untuk mencari 
barang yang diinginkan, pelanggan juga bisa melihat 
detail dan spesifikasi dari produk yang diinginkan 
serta harga dari produk tersebut. Jika customer ingin 
memesan barang, maka customer dapat melakukan 
order melalui telepon yang tertera di menu “contact 
us”. Jika customer mengalami kesulitan, maka 
pelanggan dapat melihat ke menu “cara order” dan 
“FAQ”. Pada saat memesan barang melalui telepon, 
customer harus menyertakan username, nomor 
telepon dan alamat sehingga dapat langsung di cek 
dan dikonfirmasi oleh Web Admin. 

Web Admin mencatat barang yang dipesan, 
kemudian web admin memberikan data pesanan 

kepada kepada bagian akuntansi. Bagian akuntansi 
akan membuat invoice dan Surat Jalan (SJ) sesuai 
data pesanan dan invoice diberikan kepada bagian 
gudang. SJ diberikan kepada bagian pengiriman. 

Bagian gudang menyiapkan barang dan 
memberikan barang beserta invoice ke Bagian 
Pengiriman. Sebelum mengirimkan barang, Bagian 
Pengiriman akan menelepon customer untuk 
konfirmasi bahwa barang akan dikirim. 

Setelah barang sampai ke customer, maka 
customer akan membayar invoice yang diberikan. 
Setelah lunas, bagian pengiriman akan menyetor 
uang ke wakil pimpinan. 

Setiap harinya Web Admin akan 
mengupdate website bila ada perubahan harga, 
event, dan lain-lain. 
 

 
Gambar 4.1 : Rich Picture Sistem Yang Diusulkan 
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Gambar 4.2 : Use Case Sistem Yang Diusulkan 
 
 

 
 

Gambar 4.3 : Database e-marketing Sistem Yang 
Diusulkan 

 
 

 
 

Gambar 4.4 : STD Index Sistem Yang Diusulkan 
 
5. Simpulan Dan Saran 
 
5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis pada UD Ayie dan 
perancangan aplikasi e-marketing pada sistem 
pemasaran UD Ayie, maka dapat disimpulkan 
bahwa : 
1. Dari analisis Go/No Go, UD Ayie dapat 

melaksanakan e-marketing. 
2. Website telah memenuhi tampilan informasi  

3. Perancangan web yang merupakan salah satu 
bentuk nyata pemasaran online, dapat 
mendukung pemasaran produk secara offline. 

4. Feature untuk dapat memesan barang secara 
online telah terpenuhi. 

5. Perancangan web dapat memberikan banyak 
nilai tambah bagi perusahaan maupun yang 
lebih nyata bagi konsumen. Terlihat dari 
pemberian informasi produk yang up to date 
dan pemberian feedback yang lebih cepat lewat 
fitur-fitur yang disediakan dalam situs web. 

6. Feature pengiriman informasi mengenai 
informasi barang terbaru ke customer baru 
melalui email pada website telah terpenuhi 
sehingga dapat berkomunikasi denagn 
customer 

7. Dari analisis pra kuesioner , dapat simpulkan 
bahwa website telah memenuhi keinginan para 
customer. 

8. Feature untuk mempermudah pekerjaan web 
admin dalam hal pengiriman email kepada 
customer  pada website telah terpenuhi. 

9. Feature untuk mempermudah pekerjaan web 
admin dalam hal pengupdatean barang pada 
website. 

10. Dengan menggunakan aplikasi e-marketing 
perusahaan lebih dikenal oleh masyarakat. 

11. Fasilitas pertanyaan, kritik dan saran pada 
telah terpenuhi 

12. Dengan menggunakan aplikasi e-marketing, 
dapat mengurangi biaya dan menghemat waktu 
dalam melakukan pemasaran. 

13. Fasilitas penggantian tampilan web 
berdasarkan tema dan warna sesuai keinginan 
customer pada website telah terpenuhi. 
 

5.2 Saran 
Saran yang diusulkan oleh penulis untuk 

mendukung pengembangan e-marketing pada UD 
Ayie yaitu : 
1. Mengimplementasikan perancangan e-

marketing yang telah dirancang dan dibahas. 
2. Penambahan fasilitas forum untuk dapat 

membangun komunitas antar customer. 
3. Memperkenalkan website yang telah dibuat 

pada para customer. 
4. Penambahan feature bahasa inggris  dan 

bahasa mandarin, sehingga orang luar negeri 
dapat mengerti isi website  

5. Melakukan maintenance dan update website 
secara teratur. 

6. Penambahan fasilitas keamanan pada website. 
7. Melakukan back-up data secara teratur untuk 

berjaga-jaga menghindari resiko kehilangan 
data. 

8. Penambahan fasilitas e-commerce untuk lebih 
memudahkan pelanggan dalam bertransaksi. 

9. Diadakannya training agar user dapat 
menggunakan sistem yang baru dengan baik. 
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10. Penambahan feature laporan produk yang 
terlaris agar dapat memudahkan perusahaan 
dalam melihat produk yang paling laku 

11. Penambahan feature budget calculating untuk 
mempermudah dalam pemesanan barang. 

12. Penambahan feature calculator. 
13. Penambahan musik agar customer dapat 

menikmati untuk melihat website dan animasi-
animasi agar tampilan website lebih menarik. 

14. Penambahan fasilitas untuk dapat mencetak 
PO ( Purchase Order). 

15. Penambahan fasilitas untuk dapat melihat 
history pembelian barang. 
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Abstrak 

Perusahaan ini bergerak dalam bidang perindustrian pakan ternak. Tujuan penelitian ini adalah meng-audit 
sistem informasi persediaan barang  yang terdapat pada PT. WONOKOYO JAYAKUSUMA dengan 
mengindentifikasi setiap permasalahan yang timbul dan mengevaluasi kekurangan dari sistem ini serta 
memberikan rekomendasi untuk mengurangi resiko yang timbul. Manfaatnya adalah memberikan suatu 
gambaran dan saran bagi sistem informasi persediaan barang yang sedang berjalan. Cara penulis melakukan 
penelitian adalah dengan studi pustaka, wawacara, studi dokumentasi, pengamatan dan testing aplikasi. Hasil 
pengamatan yang diperoleh adalah sistem pengendalian internal di dalam perusahaan telah berjalan cukup baik, 
walaupun masih terdapat kekurangan yang harus diperbaiki. Tetapi tidak mempengaruhi kinerja sistem informasi 
persediaan barang. Simpulan yang dapat peneliti sajikan adalah sistem informasi persediaan barang yang ada 
telah berjalan cukup baik dan telah memberikan kemudahan serta mendukung manajemen dalam pengambilan 
keputusan. Karena itu, sebaiknya perusahaan lebih meningkatkan pengawasan internalnya guna memajukan 
kinerja perusahaan dan perusahaan semakin berkembang lebih baik. 
 
Kata kunci : Audit, Sistem Informasi, Persediaan Barang.  
 
 
 
 
1. Pendahuluan. 
 

PT. WONOKOYO JAYAKUSUMA 
merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang 
pabrik industri pakan ternak dan pakan ikan. 
Perusahaan ini didirikan pada tahun 1997. 
Perusahaan ini berkantor pusat di Jakarta Selatan 
sedangkan pabriknya beralamat di Serang 
BANTEN. Dengan adanya system informasi yang 
ada di perusahaan dapat memudahkan perusahaan 
dalam mengambil keputusan dan dengan informasi 
yang cepat dan akurat dapat membantu perusahaan 
dalam menjalankan bisnisnya.  

Adapun ruang lingkupnya adalah audit 
terhadap sistem informasi persediaan barang yang 
bergerak berfokus pada persediaan barang jadi, 
pelaksanaan audit dilakukan dengan metode Audit 
Around the Computer yang menekankan pada 
pengendalian boundary, pengendalian input dan 
pengendalian output yang berupa informasi, 
pengendalian terhadap prosedur dan pelaksanaan 
sistem informasi yang terfokus pada pengendalian 
umum (management controls) dan pengendalian 
aplikasi (application controls), pengendalian umum 
yang penulis bahas hanya dua bagian yaitu : 
pengendalian manajemen keamanan (security 

management controls) dan pengendalian manajemen 
operasional (operation management controls), 
pengendalian terhadap aplikasi terdiri dari tiga 
bagian : pengendalian terhadap pembatasan 
(boundary controls), pengendalian masukan (input 
controls) dan Pengendalian keluaran (output 
controls). 

Tujuan dari penelitian ini antara lain: 
mengidentifikasi dan menganalisa setiap 
permasalahan yang timbul pada sistem informasi 
persediaan barang pada perusahaan, mengevaluasi 
setiap kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada 
sistem informasi persediaan barang yang sedang 
berjalan di perusahaan, memberikan rekomendasi 
untuk mengurangi resiko dan masalah yang ada 
dalam perusahaan dan untuk membantu perusahaan 
dalam pengambilan keputusan yang berhubungan 
dengan sistem informasi persediaan barang yang 
dihadapi oleh perusahaan. 

Manfaat dari penelitian antara lain: membantu 
pihak manajemen dalam memberikan suatu 
gambaran atau masukan sistem informasi persediaan 
barang yang sedang berjalan sehingga dapat 
menanggulangi atau mengurangi resiko yang 
mungkin terjadi dari kesalahan-kesalahan yang ada, 
mendapatkan saran perbaikan yang dibutuhkan 

No Makalah : 043
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terhadap kekurangan yang ditemukan pada sistem 
persediaan barang di perusahaan agar berjalan sesuai 
dengan standar atau prosedur yang berlaku. 

Metodologi penelitian yang digunakan adalah 
pengumpulan Data melalui penelitian lapangan 
dengan cara : Wawancara yaitu proses 
mengumpulkan bukti-bukti audit yang diperlukan 
dengan memperoleh informasi langsung dari 
sumbernya mengenai masalah yang berhubungan 
dengan penelitian yang merupakan proses tanya 
jawab lisan atau komunikasi langsung dengan pihak-
pihak terkait, pengamatan / Observasi yaitu proses 
mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan 
mengadakan kunjungan secara langsung ke 
perusahaan dengan pihak-pihak yang terkait, studi 
Dokumentasi (Review Document), dan pengujian 
(Testing). Studi Kepustakaan yaitu proses 
mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara 
mencari dan membaca buku-buku yang berhubungan 
dengan obyek penelitian, baik dari buku pustaka, 
literatur-literatur, serta sumber-sumber lainnya.  
 
2. Landasan Teori 
 
2.1 Konsep Sistem Informasi. 

Sistem adalah sekumpulan elemen yang saling 
berhubungan untuk mencapai tujuan yang 
diinginkan atau tujuan tertentu. 

Informasi sangat penting bagi suatu organisasi 
yang digunakan untuk mengambil keputusan 
manajemen dan memberikan suatu dasar untuk 
mengadakan pilihan antara berbagai alternatif 
tindakan yang mungkin untuk dilakukan. Dengan 
informasi tersebut suatu organisasi dapat 
merencanakan mengkoordinasi dan mengontrol 
berbagai aktivitas yang akan dilaksanakan.  

Sistem informasi adalah merupakan rangkaian 
prosedur dimana data dikelompokkan untuk diproses 
menjadi keluaran berupa informasi yang 
didistribusikan kepada pemakai dalam mencapai 
tujuan perusahaan. 

 
2.2 Audit Sistem Informasi. 

Audit adalah kegiatan memeriksa suatu entitas, 
kemudian dengan mengumpulkan bukti atau data 
dan mengevaluasi bukti atau data tersebut 
berdasarkan kriteria atau standar yang telah 
ditetapkan, kemudian akan menghasilkan laporan 
dari auditor mengenai kesesuaian kegiatan atau 
kejadian yang diperiksa tersebut dengan kriteria 
yang ditetapkan.  

Metode audit yang digunakan, dibagi menjadi 
2 (dua) yaitu : Auditing Around the Computer (Audit 
sekitar komputer), metode ini hanya berfokus pada 
masukan dan keluaran dari system computer dan 
Auditing Through the Computer (Audit melalui 
komputer), metode ini hanya berfokus pada 
operasipemrosesan dalam sistem komputer. 

Audit Sistem Informasi adalah proses 
pengumpulan pengevaluasian bukti untuk 
menentukan apakah sistem komputer dapat 
melindungi aset kekayaan, memelihara integritas 
data, memungkinkan tujuan organisasi untuk dicapai 
secara efektif dan menggunakan sumber daya yang 
efisien. 

 
2.3 Sistem Informasi Persediaan. 

Persediaan dapat disimpulkan sebagai barang 
atau material berupa bahan baku, bahan setengah 
jadi, bahan jadi, barang-barang untuk keperluan 
operasi atau barang-barang keperluan suatu proyek 
yang tersedia di gudang dan dapat digunakan untuk 
mendukung perusahaan dalam pencapaian 
tujuannya. 

Sistem persediaan adalah serangkaian 
kebijaksanaan dan pengendalian yang mengawasi 
tingkat persediaan dan menentukan tingkat 
persediaan yang harus dijaga, kapan persediaan 
harus diisi dan berapa besar pesanan yang harus 
dilakukan.  

Sistem informasi persediaan adalah suatu 
kesatuan dari informasi yang terdiri dari manusia, 
perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komputer 
dan database yang berguna untuk menghasilkan 
informasi mengenai barang atau material yang 
tersedia di gudang yang digunakan untuk 
mendukung proses produksi dan proses bisnis. 
 
2.4 Sistem Pengendalian Internal. 

Control adalah sistem yang berfokus pada 
kejadian yang tidak sah atau tidak benar, yang 
digunakan untuk mencegah, mendeteksi atau 
memperbaiki kejadian yang tidak benar yang 
meliputi : Preventive Control, Detective Control dan 
Corrective Control. 

Pendapat Weber (1999, p67), ruang lingkup 
pengendalian internal dibedakan atas dua jenis, yaitu 
pengendalian umum dan pengendalian khusus. 

Pengendalian umum terdiri dari : Dalam ruang 
lingkup audit yang dilakukan, maka tekanannya ada  
pada pengendalian umum yang menyangkut 
masalah-masalah : pengendalian  Manajemen  
Keamanan (Security Management Controls). 

Menurut Weber (1999, pp257-266) dalam 
buku yang diterjemahkan oleh Gondodiyoto (2003, 
hh135-138) ancaman utama terhadap keamanan 
dapat bersifat karena alam, manusia yang bersifat 
kelalaian maupun kesengajaan, antara lain: ancaman 
kebakaran, ancaman banjir, perubahan tegangan 
sumber energy, kerusakan structural, Polusi, 
Penyusup, Virus, dan Hacking.  

Pengendalian Manajemen Operasi (Operations 
Management Controls) menurut Weber (1999, p288) 
dalam buku yang diterjemahkan oleh Gondodiyoto 
(2003, hh134-135) pengendalian manajemen operasi 
(Operations management controls) 
bertanggungjawab terhadap hal-hal sebagai berikut : 
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pengoperasian komputer (Computer Operations), 
pengoperasian Jaringan (Network Operation), 
persiapan dan Peng-entry-an Data (Preparation and 
Entry Data), pengendalian produksi, File Library, 
dokumentasi dan program Library, Help desk dan 
Capacity Planning. 

Pengendalian Aplikasi (Application Controls) 
berupa : pengendalian terhadap Batasan (Boundary 
Control), pengendalian Masukan (Input Control) 
dan Pengendalian Keluaran (Output Control). 

 
3. Analisis Sistem Yang Berjalan 
 
3.1 Latar Belakang Perusahaan. 

PT. WONOKOYO JAYAKUSUMA 
merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang 
pabrik industri pakan ternak dan pakan ikan. 
Perusahaan ini didirikan pada tahun 1997. 
Perusahaan ini berkantor pusat di Jalan Ir. H. Juanda 
No.5A Plaza Ciputat Mas Blok A Kav E & F Jakarta 
Selatan. Sedangkan pabriknya beralamat di Jalan 
Raya Rangkas Bitung Km. 2 Cikande, Serang 42186 
– BANTEN.  
 

 
Gambar 1. Struktur Organisasi 

 
3.2 Deskripsi Input dan Output. 

Data yang digunakan oleh perusahaan sebagai 
input adalah sebagai berikut : laporan Harian 
Bagging Off, surat Pesan Barang dan Laporan 
Ketidaksesuaian Pakan Jadi. 

Output yang dihasilkan adalah sebagai 
berikut: Laporan Penerimaan Barang Jadi, laporan 
Harian Stock Pakan Unggas, Laporan Kartu 
Persediaan,  Laporan Mutasi Persediaan, Surat Jalan. 
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4. Audit Sistem Informasi Persediaan Barang 
 
4.1 Tujuan Audit Sistem Informasi Persediaan 

Barang. 
Tujuan audit sistem informasi persediaan 

barang PT. WONOKOYO JAYAKUSUMA adalah : 
mengevaluasi pengendalian internal yang 
dilaksanakan dalam perusahaan baik pengendalian 
umum maupun pengendalian aplikasi dan 
memberikan rekomendasi atas hasil temuan audit 
untuk mengurangi resiko dan masalah yang ada 
dalam perusahaan dan untuk membantu perusahaan 
dalam pengambilan keputusan yang berhubungan 
dengan sistem informasi persediaan barang yang 
dihadapi oleh PT. WONOKOYO JAYAKUSUMA. 

 
4.2 Pengumpulan Bukti-bukti Audit. 

Penulis melakukan pengumpulan bukti audit 
yang terdiri dari: pengamatan (observasi), 
wawancara, analisis Dokumen dan pengujian 
Aplikasi. 

1. Pengendalian Manajemen Keamanan (Security 
Management Control). 
a. Temuan Audit 

 Perusahaan tidak memiliki  kamera 
pengawas di sekitar area lingkungan 
perusahaan. 

 Perusahaan tidak memiliki pintu atau 
tangga darurat 

 Tidak tersedianya pelindung peralatan 
hardware yang memadai. 

b. Resiko. 
 Jika ada orang memasuki atau mencuri 

tidak terdeteksi. 
 Apabila terjadi kebakaran atau bencana 

alam lainnya maka dapat menimbulkan 
korban yang lebih banyak karena pintu 
keluar yang digunakan hanya satu. 

 Peralatan hardware yang berisikan 
sistem dan informasi akan rentan 
terhadap kerusakan. 

c. Rekomendasi 
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 Perusahaan sebaiknya memiliki kamera 
pengawas di sekitar area lingkungan 
guna untuk mencegah penyusup atau 
menghindari kehilangan aset sistem 
informasi. 

 Seharusnya perusahaan memiliki pintu 
atau tangga darurat, sehingga apabila 
terjadi kebakaran atau bencana alam 
lainnya para karyawan dan tamu dapat 
keluar dari perusahaan melalui pintu 
lain (tidak berdesak-desakkan).  

 Dalam pengendalian keamanan aset 
sistem dan informasi, perusahaan perlu 
memiliki pelindung peralatan 
hardware yang memadai seperti tahan 
terhadap air dan panas. 

 
2. Pengendalian Manajemen Operasi 

(Operasional Management Control). 
a. Temuan Audit 

 Jaringan komunikasi tidak dilindungi 
oleh firewall. 

 Jaringan komunikasi tidak di-monitor 
secara berkala. 

 Prosedur dalam pengelolaan media 
komputer masih bersifat lisan. 

b. Resiko  
 Dapat terjadinya sabotase dan 

penyadapan data-data penting 
perusahaan. 

 Jika terjadi gangguan jaringan 
komunikasi, operator tidak dapat 
mengetahui dan mencegah terjadinya 
gangguan yang dapat merugikan 
perusahaan. 

 Saat terjadinya perubahan personil 
yang mengoperasikan komputer akan 
membutuhkan waktu yang lama untuk 
menjelaskan kembali prosedur yang 
harus dilakukan. 

c. Rekomendasi 
 Perusahaan sebaiknya menggunakan 

firewall dalam pengendalian jaringan 
komunikasi yang bertujuan untuk 
melindungi data dari sabotase pihak 
yang merugikan. 

 Sebaiknya jaringan komunikasi di-
monitor secara berkala dengan tujuan 
untuk mengantisipasi terjadinya 
transmisi media yang cacat atau 
sumber gangguan, dapat 
mengidentifikasi pemakai yang 
menggunakan jaringan secara tidak 
pantas, aktifitas dan pola perjalanan 
data dijaringan dapat selalu di-monitor. 

 Perusahaan sebaiknya membuat catatan 
prosedur dalam pengelolaan media 
komputer. Jadi jika terjadi perubahan 
personil yang mengoperasikan 

komputer maka tidak akan 
membutuhkan waktu yang lama untuk 
menjelaskan kembali prosedur yang 
harus dilakukan. 

 
3. Pengendalian Terhadap Batasan (Boundary 

Control). 
a. Temuan Audit  

 Dalam sistem tidak dapat 
menerima inputan  password dalam 
bentuk kombinasi (numerik dan 
alphabet). 

 Tidak terdapat mekanisme untuk 
mengingatkan jika user lupa akan  
password-nya. 

 Tidak dilakukan penggantian password 
secara berkala terhadap sistem yang 
berjalan. 

b. Resiko  
 Jika password user tidak ada 

kombinasi, akan memudahkan pihak 
lain menebak password user. 

 User tidak dapat membuka aplikasi 
yang akan digunakan, disebabkan user 
tidak mengingat password yang ada 
dan dapat terjadi kekacauan yang 
mengakibatkan ketidakefisiennya 
waktu yang digunakan. 

 Akan memudahkan pihak yang tidak 
berwenang mengakses sistem yang 
berjalan. 

c. Rekomendasi 
 pengendalian batasan untuk menerima 

input password menggunakan bentuk 
kombinasi (numeric dan alphabet). 
Untuk mencegah pihak yang tidak 
berwenang mengetahui password yang 
dimiliki user. 

 Dalam aplikasi disediakan mekanisme 
untuk user mengingat password dan 
untuk memudahkan user 
mengoperasikan komputer. 

 Password harus diganti secara berkala 
untuk mencegah pihak yang tidak 
berwenang mengakses sistem 

. 
4. Pengendalian Masukan (Input Control). 

a. Temuan Audit 
 Tidak terdapat pengelompokkan data 

yang tepat untuk setiap jenis dokumen 
yang akan di-input. Misal warna 
tampilan yang berbeda untuk setiap 
jenis dokumen 

 Sistem tidak dilengkapi dengan help 
facility untuk membantu user dalam 
peng-input-an data atau dokumen. 

 Tidak terdapatnya database terhadap 
transaksi retur. Jika terjadi retur, 
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operator me-input data retur diaplikasi 
bukti masuk barang. 
 

b. Resiko. 
 Dapat terjadi kesalahan dalam  

memasukkan data dokumen ke dalam 
program. 

 Dapat menimbulkan kesalahan dalam 
peng-input-an data sehingga dapat 
menyebabkan kerugian bagi 
perusahaan yang mengakibatkan 
laporan yang dihasilkan tidak akurat 
dan tidak sesuai dengan dokumen 
sumber. 

 Dapat terjadi kesalahan dalam 
pengecekan input-an antara barang jadi 
dengan barang retur-an 

 Jika tidak adanya database retur, saat 
manajemen ingin mengetahui retur 
yang terjadi pada tahun itu, karyawan 
akan mengalami kesulitan dalam 
mencari data retur yang diinginkan. 

c. Rekomendasi 
 Sebaiknya dokumen atau data yang 

digunakan dikelompokkan terlebih 
dahulu agar memudahkan user dalam 
meng-input-nya. 

 Sebaiknya aplikasi yang digunakan 
dilengkapi dengan help facility 
sehingga memudahkan para pengguna 
aplikasi dalam menjalankan aplikasi 
tersebut (pengguna baru) 

 Sebaiknya dalam aplikasi persediaan 
dilengkapi dengan aplikasi dan 
database khusus retur. 

 
5. Pengendalian Keluaran (Output Control) 

a. Temuan Audit 
 Ditemukan tidak semua laporan yang 

dihasilkan tercantum waktu 
pencetakan. 

 Ditemukan tidak ada pengendalian 
terhadap pengaksesan laporan yang 
dicetak oleh operator. 

 Media laporan yang tercetak tidak 
semua tercantum nomor urut. 

b. Resiko  
 Dapat terjadinya ketidaktahuan kapan 

waktu pencetakan sesungguhnya dalam 
membuat laporan. 

 Operator dapat menggunakan laporan 
yang dicetaknya untuk maksud-maksud 
merugikan perusahaan. 

 Terjadinya kesulitan dalam mencari 
laporan yang dibutuhkan oleh 
manajemen yang dapat mengakibatkan 
kerugian bagi perusahaan. 

c. Rekomendasi  

 Sebaiknya setiap laporan dicantumkan 
waktu tercetaknya laporan tersebut. 
Dengan tujuan untuk mencegah 
terjadinya rekayasa dalam pencetakan 
laporan sehingga laporan yang dibuat 
itu up-to-date. 

 Sebaiknya perusahaan perlu membuat 
pengendalian terhadap pengaksesan 
laporan sehingga orang-orang tertentu 
saja dapat mengakses media laporan 
tersebut. Bila operator komputer ingin 
mengambil laporan harus memintanya 
melalui prosedur yang sudah 
ditentukan. 

 Perusahaan perlu memiliki media 
laporan yang diberikan nomor urut. 
Dengan tujuan dalam menyimpan 
laporan berdasarkan nomor urut yang 
telah dicantumkan, dengan demikian 
dapat memudahkan pencarian dalam 
memperoleh kembali laporan yang 
dibutuhkan. 

 
5. Simpulan Dan Saran 
 
5.1 Simpulan. 

Setelah dilakukan analisa dan evaluasi, penulis 
dapat menyimpulkan bahwa sistem informasi 
persediaan di PT. WONOKOYO JAYAKUSUMA 
telah berjalan cukup baik, tetapi masih terdapat 
beberapa kekurangan dan kelemahan yang harus 
diperbaiki dalam pengendalian internal, yaitu : 
pengendalian manajemen dan pengendalian 
aplikasinya seperti:  
1. Pengendalian keamanan diperusahaan ini 

sudah berjalan cukup baik, perusahaan telah 
memiliki alarm kebakaran, tabung pemadam 
kebakaran dan stabilizer atau Uninteruptable 
Power Supply (UPS).  

2. Pengendalian operasional dalam perusahaan ini 
telah berjalan cukup baik, perusahaan telah 
memiliki ketepatan waktu dalam 
pengoperasian, adanya perawatan terhadap 
hardware yang digunakan. Perusahaan 
menggunakan kabel coaxial untuk 
menghubungkan jaringan komunikasi LAN 
(local area network) antar divisi.  

3. Pengendalian batasan (boundary) perusahaan 
telah berjalan cukup baik, perusahaan telah 
menggunakan password untuk membatasi 
pengaksesan setiap karyawan.  

4. Pengendalian input dalam perusahaan cukup 
baik, dokumen yang di input sudah diotorisasi 
oleh pihak yang berwenang dan dalam 
memasukan data atau dokumen, user 
menggunakan metode keyboarding. Selain itu, 
setiap dokumen sumber di-input oleh satu 
orang petugas dengan menggunakan real time.  
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5. Pengendalian output di perusahaan ini telah 
berjalan cukup baik, laporan yang dihasilkan 
telah didistribusikan tepat waktu, adanya 
perbandingan dokumen dengan laporan yang 
dihasilkan, laporan yang dihasilkan tercantum 
nama orang yang bertanggungjawab terhadap 
laporan dan laporan tersebut juga diotorisasi 
oleh pihak yang berwenang.  
 

5.2 Saran. 
Saran yang dapat penulis berikan sebagai 

tindak lanjut pelaksanaan audit terhadap kontrol 
internal sistem infomasi persediaan sebagai berikut: 
1. Sebaiknya perusahaan memiliki kamera 

pengawas, sebaiknya perusahaan memiliki 
penutup hardware yang tahan air dan selalu 
meng-up date virus  

2. Sebaiknya perusahaan menggunakan firewall 
dalam jaringan komunikasi, baiknya prosedur 
ini dibuat secara tertulis untuk mengurangi 
resiko yang akan terjadi dikemudian hari. 

3. Sebaiknya dalam penggunaan password atau 
PIN user tersebut harus ada kombinasi antara 
numerik dan alphabet dan ada mekanisme 
dalam mengingat password. 

4. Sebaiknya sebelum meng-input dokumen 
sumber harus dilakukan pemisahan data untuk 
memudahkan dalam meng-input data, memiliki 
help facility. Dalam aplikasi persediaan 
sebaiknya dilengkapi dengan aplikasi dan 
database khusus retur. 

5. Sebaiknya setiap laporan diberikan waktu 
pencetakan dan nomor urut, membuat 
pengendalian terhadap pengaksesan laporan 
sehingga hanya pegawai tertentu saja yang 
dapat mengakses media laporan tersebut. 
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Abstrak 

Software Configuration Management (SCM) merupakan sebuah pendekatan aktivitas pengelolaan perubahan 
pada perangkat lunak yang bertujuan untuk memaksimalkan produktivitas dan meminimalkan kesalahan. SCM 
biasa diterapkan pada aplikasi desktop, dan mengalami beberapa kendala saat diterapkan pada aplikasi web 
karena karakteristiknya yang berbeda dari aplikasi desktop. Salah satu karakteristik yang menonjol dari aplikasi 
web adalah isi dan struktur yang dinamis, yang berarti makin banyak perubahan mungkin terjadi selama proses 
pengembangan aplikasi. Karakteristik tersebut jelas menunjukkan pentingnya peran SCM dalam aplikasi web. 
Semakin tinggi teknologi yang diterapkan dalam pengembangan aplikasi web, semakin dinamis aplikasi yang 
dihasilkannya, semakin banyak perubahan yang mungkin terjadi, dan semakin berat implementasi SCM pada 
aplikasi tersebut. Makalah ini mengkaji penerapan SCM pada aplikasi web, termasuk pengaruh penerapan 
teknologi Web 1.0, Web 2.0 dan Web 3.0 berdasarkan berbagai literatur. 
 
Kata kunci : SCM, aplikasi Web, manajemen perubahan 
 
 
 
 
 
1. Pendahuluan [Times New Roman 10, bold] 
 

Perkembangan teknologi World Wide Web 
(www/ web) telah terjadi secara pesat dan 
mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia. 
Organisasi dari berbagai kelompok industri, 
pemerintah, pendidikan, hiburan, bisnis dan layanan, 
menggunakan web untuk memperbaiki dan 
meningkatkan kinerja dan pelayanan bagi 
pelanggan. Namun tidak banyak organisasi yang 
dapat membangun dan mengembangkan aplikasi 
web yang besar dan berkualitas. Banyak terjadi 
kekacauan, baik saat web dibangun maupun pada 
saat pengembangan web lebih lanjut, terutama saat 
terjadi perubahan pada web untuk mengikuti 
perkembangan teknologi dan dunia informasi.  

Pengembangan dan pengelolaan aplikasi web 
akan berhasil dengan lebih baik bila perubahan yang 
terjadi dikelola dengan baik, dalam hal ini dengan 
menerapkan software configuration management 
(SCM). Penerapan SCM akan membantu 
pengembang maupun programer menangani 
perubahan yang terjadi pada aplikasi. Keraguan 
muncul ketika perubahan tidak dianalisis sebelum 
dibuat, dicatat sebelum diimplementasikan, 
dilaporkan kepada pihak-pihak yang perlu, atau 

tidak dikontrol dengan cara yang meningkatkan 
kualitas dan mengurangi kesalahan [11].  

Sebaliknya, pengembang seringkali hanya 
mengganti versi lama dari aplikasi web dengan 
mengabaikan semua informasi tentang perubahan 
tersebut. Sebagai contoh, saat sebuah file web 
dimodifikasi oleh salah seorang programer di 
desktop saat pengembangan aplikasi. File 
termodifikasi akan diunggah langsung ke web server 
tanpa mencatat semua informasi yang penting, 
seperti apa yang dimodifikasi, oleh siapa, kapan dan 
mengapa. 

Aplikasi web memiliki berbagai tingkat 
kompleksitas [9], yang secara umum dapat 
dibedakan berdasarkan teknologi yang diterapkan. 
Teknologi Web 1.0 hanya memberikan layanan 
sebatas informasi sehingga bersifat komunikasi satu 
arah, Web 2.0 yang mulai memberikan layanan dua 
arah, dan Web 3.0 yang mampu menganalisis 
kebutuhan pengguna berdasarkan history aktivitas 
pengguna. 

Di sisi lain, SCM biasanya diterapkan pada 
aplikasi desktop, dan proses-proses pada SCM 
belum tentu secara keseluruhan dapat diterapkan 
pada semua jenis aplikasi web yang beragam. 
Makalah ini menguraikan tentang penerapan SCM 
pada aplikasi web, terutama tentang proses-proses 

No Makalah : 044
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yang dapat diterapkan pada aplikasi Web dengan 
maupun tanpa perbedaan dengan penerapannya pada 
aplikasi desktop. 
2. Landasan Teori 
 
2.1 Software Configuration Management (SCM)  
 

Pembangunan perangkat lunak selalu 
menghadapi tantangan perubahan sepanjang siklus 
hidupnya. Salah satu cara untuk mengelola 
perubahan tersebut adalah dengan menerapkan 
Software Configuration Management (SCM). SCM 
merupakan seni untuk mengidentifikasi, 
mengorganisasi, dan mengendalikan perubahan-
perubahan yang terjadi pada perangkat lunak yang 
sedang dibangun oleh tim pemrogram. Tujuan utama 
SCM adalah untuk memaksimalkan produktivitas 
dengan meminimalkan kesalahan [1]. 

SCM adalah aktivitas yang dilakukan untuk (1) 
mengidentifikasi perubahan, (2) mengendalikan 
perubahan, (3) memastikan bahwa perubahan telah 
diimplementasikan dengan tepat, dan (4) 
melaporkan perubahan kepada pihak lain yang 
memerlukan informasi [PRE]. Hal ini berkaitan 
dengan perubahan yang mungkin terjadi sepanjang 
siklus hidup pengembangan perangkat lunak dan 
dapat mempengaruhi berbagai pihak yang terlibat di 
dalamnya. 

 
Terdapat 4 elemen utama dari SCM [5], yaitu: 

1. Elemen komponen – sekumpulan tools beserta 
sistem manajemen file terkaita yang 
memungkinkan akses ke dan manajemen dari 
setiap software configuration item (SCI). 

2. Elemen proses – sekumpulan prosedur dan 
aktivitas yang menentukan pendekatan efektif 
untuk manajemen perubahan (dan aktivitas-
aktivitas terkait) untuk seluruh pihak yang 
terlibat dalam manajemen, rekayasa, dan 
penggunaan perangkat lunak berbasis 
komputer. 

3. Elemen konstruksi – sekumpulan tools yang 
mengotomasi pembangunan perangkat lunak 
dengan memastikan bahwa komponen-
komponen yang dipasang tepat dan valid. 

4. Elemen manusia – untuk menerapkan SCM 
secara efektif, tim perangkat lunak 
menggunakan sekumpulan tools dan fitur-fitur 
proses (mengendalikan ketiga elemen lainnya) 

Komponen utama dari SCM adalah software 
configuration item (SCI), yaitu informasi yang 
menjelaskan tentang bagian tertentu dari spesifikasi 
perangkat lunak. Dalam pengembangan perangkat 
lunak, tim pengembang dapat menentukan baseline 
SCI dan mencatat setiap perubahan terhadap 
baseline sepanjang proses pengembangan. 

 
Proses SCM terdiri atas beberapa aktivitas 

berikut ini: 
1. Identification: menetapkan obyek-obyek 

item perubahan (SCI) dalam software 
configuration secara object-oriented.  

2. Version control: mengelola berbagai versi 
configuration objects yang dibuat selama 
proses pengembangan perangkat lunak. 

3. Change control: proses mengendalikan 
perubahan yang terjadi. 

4. Configuration audit: untuk memastikan 
bahwa perubahan telah diimplementasikan 
dengan tepat. 

5. Status reporting: melaporkan perubahan 
yang telah terjadi. 

Gambar 1 menunjukkan ilustrasi proses SCM. 

 
Gambar 1. Proses SCM (diadopsi dari [PRE05]) 

 
Beberapa tools yang dapat digunakan untuk 

mendukung aktivitas SCM yaitu: 
- CCC/ Harvest, sebuah sistem SCM 

multiplatform yang didistribusikan oleh 
Computer Associates [2]. 

- ClearCase [3], dibangun oleh Rational 
(www.rational.com), menyediakan dukungan 
fungsi-fungsi SCM. 

- Concurrent Version System (CVS) [4], sebuah 
perangkat open source yang menyediakan 
version control system dan banyak digunakan 
oleh industri. 

- PVCS [12], menyediakan kumpulan lengkap 
perangkat SCM yang dapat diterapkan pada 
perangkat lunak konvensional maupun aplikasi 
web. 

2.2 Aplikasi Web 
 
Aplikasi web adalah sistem perangkat lunak 

berbasis teknologi dan standar dari World Wide Web 
Consortium (W3C) yang menyediakan sumber web 
tertentu seperti content dan service melalui 
antarmuka pengguna atau web browser. Secara lebih 
sederhana, aplikasi web adalah semua aplikasi yang 
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dijalankan dengan web browser yang terhubung 
dengan jaringan Internet maupun intranet. Saat ini 
aplikasi web tidak hanya menampilkan informasi 
statis tapi juga menyediakan mekanisme bagi 
pengguna untuk dapat berinteraksi dengan web 
tersebut, antara lain: webmail, online shopping, blog, 
search engine, SFA (Sales Force Automation), ERP 
(Enterprise Resource Planning), dan CRM 
(Customer Relationship Management). 

Perkembangan aplikasi web saat ini sudah 
mencapai tahap dimana aplikasi web dapat 
menyamai look-and-feel pada aplikasi desktop, 
sehingga dari segi tampilan dan layanan yang 
diberikan serupa dengan aplikasi desktop. 
Contohnya aplikasi spreadsheet yang diluncurkan 
Google dengan meniru aplikasi Microsoft Excel 
tetapi hadir pada website dan dapat diakses secara 
online melalui Internet. Kelebihannya, aplikasi tidak 
perlu diinstal di komputer melainkan cukup diakses 
dengan web browser. 

Web 2.0 adalah sebuah istilah yang dicetuskan 
pertama kali oleh O’Reilly Media pada tahun 2003, 
dan dipopulerkan pada konferensi web 2.0 pertama 
di tahun 2004 [7], yaitu generaasi kedua layanan 
berbasis web – seperti situs jejaring sosial, wiki, 
perangkat komunikasi, dan folksonomi – yang 
menekankan pada kolaborasi melalui media online 
dan berbagi antar pengguna. 

Prinsip-prinsip yang diterapkan dalam Web 2.0 
dapat diilustrasikan dalam meme map seperti pada 
Gambar 2. 

 

 
Gambar 2. Meme map dari Web 2.0 [13] 

 
Beberapa prinsip yang menonjol dari Web 2.0 

adalah: 
- Web sebagai platform 

- Data sebagai pengendali utama 
- Efek jaringan  
- Inovasi dalam perakitan sistem serta situs 

disusun dengan menyatukan fitur dari 
pengembang yang terdistribusi dan independen 

- Model bisnis yang ringan, yang dikembangkan 
dengan gabungan isi dan layanan 

- Mudah untuk digunakan dan diadopsi oleh 
pengguna 

2.3 SCM pada Web 
 
Karakteristik utama yang membedakan 

perangkat lunak konvensional dengan aplikasi web 
adalah perubahan yang terjadi lebih sering pada 
aplikasi web (lebih dinamis). Umumnya, aplikasi 
web dibangun dengan pendekatan iteratif, dengan 
menerapkan model proses incremental, dan banyak 
menerapkan prinsip-prinsip agile software 
development. Tim pengembang aplikasi web 
seringkali menghadapi perubahan untuk menambah 
isi, meningkatkan usabilitas, meningkatkan estetika, 
memperbaiki navigasi, meningkatkan performansi, 
dan memperkuat keamanan. 

Strategi umum dalam menerapkan SCM dapat 
digunakan pula pada aplikasi web, tapi memerlukan 
taktik dan tools khusus yang diadaptasi untuk 
menyesuaikan dengan karakteristik aplikasi web. 

Empat karakteristik khusus yang harus 
diperhatikan saat menerapkan SCM pada aplikasi 
web adalah [6]: 
1. Isi. Aplikasi web biasanya terdiri atas berbagai 

macam komponen: teks, gambar, applets, 
scripts, file audio/ video, form, active page 
elements, tabel, data streaming, dan lain-lain. 
Tantangan SCM adalah mengorganisasikan 
berbagai komponen isi tersebut menjadi 
configuration objects dan membangun 
mekanisme kontrol konfigurasi masing-masing. 

2. Orang. Karena sebagian besar pengembangan 
aplikasi web berlanjut secara ad hoc, setiap 
orang yang terlibat dalam aplikasi web dapat 
membuat isi. Beberapa pembuat isi tidak 
memiliki latar belakang rekayasa perangkat 
lunak dan tidak menyadari pentingnya 
manajemen konfigurasi. Akibatnya, aplikasi 
tumbuh dan berubah tanpa terkendali. 

3. Skalabilitas. Teknik dan kontrol yang dapat 
diterapkan pada aplikasi web kecil belum tentu 
dapat diterapkan pada aplikasi web besar. 
Sebuah aplikasi web dapat segera berubah dari 
berukuran kecil menjadi berukuran besar. 
Perubahan  yang signifikan tersebut menjadi 
tantangan tersendiri dalam penerapan SCM. 

4. Politik. Beberapa pertanyaan politis tentang 
aplikasi web adalah: “Siapa yang bertanggung 
jawab atas akurasi informasi di aplikasi web?”, 
“Siapa yang menjamin bahwa proses 
pengendalian kualitas telah diterapkan sebelum 
informasi dipublikasikan di web?”, “Siapa 
yang bertanggung jawab dalam membuat 
perubahan?”, serta “Siapa yang menanggung 
biaya perubahan?”. Pihak- pihak yang ditunjuk 
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adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap 
SCM. 

3. Metodologi Penelitian  
 

Penelitian ini dilakukan dengan metode 
deskriptif, yaitu dimulai dengan pengumpulan data 
dan literatur, dilanjutkan dengan analisis sampai 
memperoleh kesimpulan yang mendekati kenyataan. 

Tahap-tahap penelitian ini dilakukan sebagai 
berikut: 
1. Studi literatur 

Penelitian diawali dengan studi pustaka, yaitu 
mengumpulkan bahan-bahan referensi dan 
mempelajari konsep pengembangan aplikasi 
web secara umum, serta pemanfaatan SCM 
pada proses pengembangan aplikasi. 

2. Pengumpulan data 
Metode pengumpulan data yang digunakan 
dalam penelitian ini yaitu metode dokumentasi 
kepustakaan. Pengumpulan data dilakukan 
dengan mempelajari dokumen yang yang ada 
untuk memperoleh data dan informasi yang 
diperlukan dalam penelitian ini. Dokumen 
tersebut meliputi laporan, jurnal, maupun 
berbagai artikel di Internet yang berkaitan 
dengan topik penelitian. Dokumen-dokumen 
tersebut digunakan sebagai data sekunder. 

3. Analisis data 
Pada tahap ini dilakukan analisis penerapan 
SCM dalam pengembangan aplikasi web 
dengan memperhatikan karakteristik pembeda 
aplikasi web dengan perangkat lunak 
konvensional.  

4. Penyusunan laporan 
Laporan penerapan SCM pada aplikasi web 
disusun sepanjang penelitian dan hasil akhir 
yang dicapai berupa kesimpulan yang 
diharapkan berlaku umum. Penyusunan laporan 
memuat data mentah dan sudah diolah. Hasil 
olahan data berupa model yang 
menggambarkan implementasi SCM pada 
aplikasi web. 

4. Pembahasan 
 

Pembahasan dilakukan dengan menerapkan 
SCM pada aplikasi web dengan uraian lebih lanjut 
tentang perbedaannya dari implementasi SCM pada 
perangkat lunak konvensional. 
 
4.1 Identification 

 
Web dibangun dari obyek-obyek yang 

mempunyai berbagai tipe berbeda, misalnya 

berbagai dokumen markup languages, dokumen 
templates, style sheets, images atau gambar, 
streaming media, animasi, applets, dan script atau 
code [10]. Semua obyek tersebut merupakan SCI 
sehingga harus diidentifikasi secara unik, termasuk 
struktur eksternal atau struktur navigasinya, yang 
tergantung pada hubungan antara kumpulan 
dokumen web tersebut dengan dokumen web lain 
melalui hyperlink. Dokumen web tersebut dalam 
sistem web terhubung secara logik melalui 
hyperlink, sehingga versi dari dokumen web harus 
tetap sinkron satu sama lain. 

 
Struktur hypertext secara umum dapat 

digambarkan dalam beberapa cara, yaitu [8]: 
1. Point-to-point arbitrary structure 

Struktur ini menghubungkan antara file 
dokumen yang satu dengan yang lainnya secara 
acak dan sulit untuk kembali ke halaman atau 
file sebelumnya tanpa ada link “back”. Struktur 
ini diilustrasikan pada Gambar 3. 

 
Gambar 3. Arbitrary Structure 

 

2. Slide Structure 
Struktur ini menghubungkan slide satu dengan 
yang lainnya secara teratur dan dilengkapi 
slidetrips yaitu link yang menghubungkan slide 
dengan dokumen note yang berisi penjelasan 
lengkap dari penjelasan singkat pada slide. 
Gambar 4 mengilustrasikan struktur ini. 

 
Gambar 4. Slide Structure 

 

3. TOC-outline structure 
Struktur ini menyediakan link ke semua 
dokumen awal berupa table of content (TOC) 
atau daftar isi yang menyediakan link next dan 
previous. Ilustrasi dari struktur ini ditunjukkan 
pada Gambar 5. 
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Gambar 5. TOC-Outline Structure 

 
4. Graphic image to many documents structure 

Struktur ini menghubungkan dokumen satu 
dengan yang lain melalui link berupa gambar. 
Struktur ini disebut juga image mapping. 
Gambar 6 mengilustrasikan struktur jenis ini. 

 
Gambar 6. Graphic image structure 

4.1.1 Identifikasi obyek Web 2.0 dan 3.0 
 
Pada teknologi web 1.0, identifikasi obyek 

hanya terbatas pada syntactic karena teknologi 
tersebut hanya bertujuan untuk menampilkan 
informasi. Namun untuk web 2.0 dan 3.0, kualitas 
web mulai diperhatikan. Kualitas tersebut ditentukan 
oleh benar tidaknya pengembangan aplikasi secara 
teknis, serta tingkat ketepatan aplikasi yang telah 
dibangun terhadap kebutuhan pengguna. 

Secara umum, kualitas aplikasi ditentukan oleh 
beberapa faktor yang harus dikontrol perubahannya 
sehingga perlu diidentifikasi sebagai item-item 
perubahan untuk diterapkan pada SCM [9], yaitu: 
1. Fungsionalitas  fitur-fitur yang ditawarkan 

oleh aplikasi web yang dibangun 
2. Reliabilitas  kehandalan aplikasi web dalam 

mempertahankan performansinya pada keadaan 
terterntu dalam jangka waktu tertentu. 

3. Usabilitas  kemampuan aplikasi dalam 
memberikan kemudahan bagi pengguna. 

4. Efisiensi  kinerja aplikasi web dengan 
keterbatasan sumber daya tertentu. 

5. Maintainabilitas  seberapa besar upaya yang 
dibutuhkan dalam menerapkan perubahan yang 
akan dilakukan. 

6. Portabilitas  bagaimana aplikasi dapat 
dengan mudah dipindahkan dari satu 
lingkungan ke lingkungan yang lain. 

7. Keamanan  tingkat keamanan yang diberikan 
oleh aplikasi. 

Seperti pada obyek perubahan yang bersifat 
teknis atau syntactic yang memiliki keterkaitan 
dengan obyek yang lainnya, obyek perubahan yang 
bersifat semantic ini pun memiliki keterkaitan 
dengan obyek yang lain, baik sesama obyek 
semantic maupun obyek teknis. Sebagai contoh, saat 
fungsionalitas ditambah dengan menambahkan 
fungsi login, secara otomatis keamanan akan 
ditingkatkan. Begitu juga dari sisi coding, akan 
mengalami perubahan. 
 
4.1.2 Identifikasi obyek isi 

 
Sistem web yang besar terlihat berubah lebih 

cepat daripada sistem perangkat lunak tradisional. 
Beberapa situs seperti berita dan lainnya mengalami 
lebih dari ribuan perubahan isi dalam sehari. Hal ini 
terjadi pada aplikasi web dengan teknologi web 2.0 
dan web 3.0. Khusus untuk isi web dengan 
karakteristik perubahan seperti ini tidak dapat 
diidentifikasi sebagai obyek perubahan karena 
perubahan bisa terjadi kapan saja oleh pengguna. 
Ribuan isi web dapat berubah dalam satu waktu 
tanpa bisa dilaporkan dan dijelaskan karena 
pengguna yang memiliki hak untuk mengubah dan 
menambah isi web. Sedangkan pada aplikasi web 
dengan teknologi web 1.0, isi web merupakan 
tanggung jawab pengembang. 

 
4.2 Version control 

 
Kontrol versi pada aplikasi berbeda dengan 

aplikasi desktop. Hal ini dikarenakan pada aplikasi 
web terdapat obyek yang menyatu dalam satu file 
dengan tipe yang berbeda, misalnya dalam file 
HTML bisa ada komponen CSS dan javascript di 
dalamnya [NGU04]. Hal ini dapat digambarkan 
menggunakan pohon versi yang mempunyai tabel 
atribut berisi slot penyimpanan untuk tiap komponen 
web yang berbeda. Contoh pohon versi ditunjukkan 
pada Gambar 7. 

 

 
Gambar 7. Pohon versi 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2012, STMIK - STIKOM Bali 23-25 Pebruari 2012 

208 
 

Tiap versi memiliki node-node yang 
menggambarkan obyek utama seperti HTML, dan 
slot adalah tempat menyimpan nilai dari tipe data 
apapun yang berupa keterangan dari node atau CSS. 
Slot terikat pada node melalui atribut. Untuk lebih 
jelasnya dapat dilihat pada ilustrasi di Gambar 8. 

 

 
Gambar 8. Tabel atribut 

 

Versi dari tiap hypertext yang berubah perlu 
dikontrol karena termasuk dalam obyek perubahan 
yang penting dan menjadi pembeda aplikasi web 
dari aplikasi desktop. Pengontrolan versi pada 
struktur hypertext sama dengan kontrol versi pada 
dokumen biasa lainnya dengan menggambarkan link 
antar dokumen. Tiap versi digambarkan secara 
menyeluruh dan detail. Ilustrasi dari versi pada 
struktur hypertext ditunjukkan pada Gambar 9. 

 
Gambar 9. Versi pada struktur hypertext 

 

Untuk kontrol versi di masing-masing 
teknologi web 1.0, 2.0 dan 3.0, umumnya sama 
kecuali pada hal-hal yang bersifat semantik seperti 
fungsionalitas. Bisa saja vesi 1 dan versi 2 memiliki 
fungsionalitas yang berbeda. Perubahan pada hal-hal 
yang bersifat semantik tidak dapat digambarkan 
karena bersifat kompleks sehingga hanya dapat 
dijelaskan dengan mbuat laporan atau dokumen 
tertentu. 

Pada proses SCM lainnya tidak terdapat 
perbedaan antara implementasinya di aplikasi web 
maupun aplikasi desktop sehingga proses-proses 
tersebut dilakukan seperti pada aplikasi desktop. 

 
 
 

5. Kesimpulan 
Perbedaan karakteristik antara aplikasi web 

dengan aplikasi desktop mengakibatkan perbedaan 
pada penerapan SCM di kedua jenis aplikasi 
tersebut. Beberapa proses yaitu identifikasi obyek 
dan kontrol versi pada aplikasi web memiliki 
perbedaan dibandingkan pada aplikasi desktop. 

Antara aplikasi web 1.0, web 2.0 dan web 3.0 
hanya terdapat perbedaan dalam hal sintaksis dan 
semantik. Tetapi secara umum, penerapan SCM 
pada aplikasi Web 1.0, web 2.0 dan web 3.0 hampir 
sama. 

 
Daftar Pustaka: 
 
[1] Babich, W.A, Software Configuration 

Management, Addison-Wesley, 1986. 
[2] CCC/Harvest Official Website. Dapat diakses 

online di http://www.ca.com/us/products/ 
detail/ca-software-change-manager.aspx 

[3] Clear Case Official Website. Dapat diakses 
online di http://www-01.ibm.com/software/ 
awdtools/clearcase/. 

[4] CVS Official Website. Dapat diakses online di 
http://www.cvshome.org/eng/. 

[5] Dart, S. Spectrum of Functionality in 
Configuration Management Systems. Software 
Engineering Institute, 2001. Tersedia online di 
http://www.sei.cmu.edu/legacy/scm/tech_rep/T
R11_90/TOC_TR11_90.html 

[6] Dart, S. Change Management: Containing the 
Web Crisis. Proc. SCM Symposium, Toulouse, 
France, 1999. Tersedia online di http://www. 
perforce.com/perforce/conf99/dart.html. 

[7] Graham, Paul. Web 2.0. November 2005. 
Tersedia online di http://www.paulgraham 
.com/web20.html. 

[8] Huff, Clifford C. Spinning a Web: Publishing 
the SEI Configuration Management Research 
on the World Wide Web. Carnegie Mellon 
University, Pittsburgh, Pennsylvania, 1994. 

[9] Kappel, Gerti. Proll, Birgit. Reich, Siegfried. 
Retschitzegger, Werner. Web Engineering by 
dpunkt.verlag GmbH, Heidelberg, Germany. 
2003. 

[10] Nguyen, N, Tien. Munson, V. Ethan dan Thao, 
Cheng. Finegrained, Structured Configuration 
Management for Web Projects. University of 
Winconsin, Milwaukee, new York. 2004. 

[11] Pressman, Roger S. Software Engineering: A 
Practitioner’s Approach, 6th edition. Mc. 
Graw Hill, 2005. 

[12] PVCS Official Website. Dapat diakses online di 
http://www.serena.com/products/pvcs-pro/. 

[13] Reilly, Tim O’. What is Web 2.0: Design 
Patterns and Business Models for the Next 
Generation of Software. 2005. Tersedia online 
di http://oreilly.com/web2/archive/ what-is-
web-20.html 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2012, STMIK - STIKOM Bali 23-25 Pebruari 2012 

209 

 

PERBANDINGAN METODE BUBBLE SORT DAN SELECTION SORT 
TERHADAP EFISIENSI MEMORI 

 
Des Suryani 

 
Teknik Perangkat Lunak, Fakultas Teknik, Universitas Islam Riau 

 
Jl. Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan Pekanbaru 

 
des_165@yahoo.com 

 
 

Abstrak 
 

Perkembangan Teknologi Informasi sudah sangat pesat pada masa ini. Pencarian data yang berjumlah besar 
dalam waktu yang cepat dan penggunaan memori yang lebih efisien sangat dibutuhkan. Pencarian sebuah data 
tertentu akan lebih cepat jika data-data tersebut diurutkan terlebih dahulu daripada data-data yang belum 
diurutkan. Berdasarkan hal tersebut, pemilihan metode yang tepat dalam proses pengurutan (sorting) merupakan 
salah satu bagian penting. Beberapa algoritma pengurutan yang sering digunakan yaitu bubble sort, selection 
sort, insertion sort, quick sort, merge sort dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini hanya dilakukan 
perbandingan terhadap 2 (dua) metode pengurutan yaitu bubble sort dan selection sort terhadap penggunaan 
memori. Kedua metoda tersebut diuji dengan menggunakan bahasa pemrograman C++ terhadap 100 sampai 
1500 data dengan kelipatan 100 data yang masing-masingnya bertipe integer. Berdasarkan hasil pengujian kedua 
metode tersebut dapat disimpulkan bahwa metode bubble sort menggunakan memori yang lebih efisien 
dibandingkan dengan metode selection sort .     
 
Kata Kunci: sorting, bubble sort, selection sort 
 
 
1. Pendahuluan 

 
Dalam ilmu komputer, algoritma 

pengurutan adalah algoritma yang meletakkan 
elemen-elemen suatu kumpulan data dalam urutan 
tertentu. Pada kenyataannya algoritma ini digunakan 
adalah secara terurut baik secara numerikal ataupun 
secara leksikografi (urutan secara abjad sesuai 
kamus). Sorting dapat diartikan sebagai sebuah 
penyortiran atau dengan kata lain mempunyai arti 
pengurutan. Salah satu contohnya adalah pengurutan 
data integer, string, float, dan lain-lain. 

Pengurutan data atau sorting merupakan 
salah satu operasi penting dalam pengolahan data. 
Pada dasarnya terdapat dua macam kondisi data 
urut, yaitu urut naik (ascending) dan urut turun 
(descending). Dalam program algoritma bubble sort 
yang akan dibuat adalah kondisi urut naik 
(ascending). Dimana perbandingan kedua data 
memiliki ketentuan yaitu data pertama lebih besar 
dengan data kedua dan jika kondisi tersebut 
terpenuhi maka dilakukan proses pengurutan data 
atau sorting. 

Pengurutan data atau sorting merupakan 
jenis operasi penting dalam pengolahan data. 
Hampir setiap saat dalam kehidupan sehari-hari kita 
selalu menjumpai permasalahan yang harus 
diselesaikan dengan melibatkan operasi pengurutan 

data. Begitu pentingnya operasi tersebut sehingga 
sampai saat ini telah banyak dikembangkan metoda- 
metoda pengurutan data dan mungkin akan tetap 
bermunculan metoda metoda baru. 

Pengurutan data ini merupakan salah satu 
proses yang sangat dibutuhkan di dalam 
pemrograman. Sorting atau pengurutan ini adalah 
proses mengatur sekumpulan objek menurut urutan 
atau susunan tertentu. Adanya kebutuhan akan 
pengurutan melahirkan beberapa macam pengurutan. 
Metode-metode pengurutan antara lain, yaitu bubble 
sort, selection sort, quick sort, merge sort dan lain 
sebagainya.  

Semua metoda yang digunakan dalam 
proses pengurutan data dapat dilakukan pada 
beberapa jenis/tipe data seperti bilangan bulat 
(integer), bilangan pecahan/desimal, karakter 
maupun kumpulan karakter (string). Dari kumpulan 
data yang disimpan dapat mempunyai tipe data yang 
berbeda-beda dan pengurutan terhadap data tersebut  
dapat dilakukan untuk satu atribut atau lebih 
tergantung pada kebutuhan yang diinginkan. 
Contoh: pada absensi mahasiswa maupun karyawan 
datanya pada umumnya banyak diurutkan 
berdasarkan nama yang bertipe kumpulan karakter 
(string). Data nama tersebut diurutkan mulai dari 
abjad ‘A’ sampai ‘Z’. Contoh yang lain adalah 
dalam menentukan rangking/juara, datanya 
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diurutkan berdasarkan nilai yang bertipe bilangan 
bulat atau desimal. Data nilai tersebut dirutkan dari 
nilai tertinggi ke nilai terendah. Dan mungkin 
banyak contoh lainnya yang dapat dilakukan dalam 
kehidupan kita.          

Masing-masing metode mempunyai 
kelebihan dan kelemahan. Namun, efisiensi dari 
algoritma sorting  tetap harus dipertimbangkan. Pada 
penelitian ini akan dibahas perbandingan 
penggunaan memori dari metode bubble sort dan 
selection sort.  

Di atas telah diketahui bahwa terdapat 
begitu banyak metode yang dapat digunakan untuk 
menyelesaikan masalah dalam pengurutan data. 
Aspek yang harus dipertimbangkan di dalam 
pemilihan metode ini berhubungan dengan 
keefisienan khususnya dalam pemakaian ruang 
penyimpanan data (memori).  

 
 

2. Pembahasan 
 
Proses pengurutan data banyak ditemukan 

dalam komputer. Hal ini karena data yang sudah urut 
akan lebih mudah dan cepat untuk dicari. Untuk 
membentuk data yang tidak urut menjadi data yang 
terurut, terdapat berbagai algoritma yang bisa 
digunakan. 

Pengurutan data itu sendiri dapat dilakukan 
terhadap data yang secara keseluruhan diletakkan 
dalam memori ataupun terhadap data yang tersimpan 
pada pengingat eksternal.   

Efisiensi di dalam algoritma sangat 
dipertimbangkan karena suatu masalah dapat 
diselesaikan dengan berbagai macam cara yang 
dalam hal ini disebut sebagai algoritma sebagai 
langkah penyelesaian masalah. Algoritma yang baik 
adalah algoritma yang efisien, salah satunya dinilai 
dari aspek kebutuhan ruang penyimpanan data 
(memori) yang lebih sedikit. Pembuatan program 
yang meminimumkan penggunaan memori akan 
dapat mempercepat proses eksekusi program. 

Dalam bidang pemrograman, algoritma 
didefinisikan sebagai suatu metode khusus yang 
tepat dan terdiri dari serangkaian langkah terstruktur 
dan dituliskan secara sistematis yang akan 
dikerjakan untuk menyelesaikan suatu masalah 
dengan bantuan komputer. 

 
 

2.1 Bubble Sort 
Bubble sort merupakan salah satu jenis 

sorting. Metode bubble sort merupakan metode 
pengurutan yang menggunakan konsep gelembung 
(bubble). Bubble sort adalah metode sorting yang 
paling sederhana [5]. Diberikan nama “bubble” 
karena konsep dari algoritmanya diibaratkan seperti 

gelembung air untuk elemen struktur data yang 
seharusnya pada posisi awal. Bubble sort 
mengurutkan data dengan cara membandingkan 
elemen sekarang dengan elemen berikutnya. Dimana 
cara kerjanya adalah dengan berulang-ulang 
melakukan proses looping (perulangan) terhadap 
elemen-elemen struktur data yang belum diurutkan. 
Nilai dari masing-masing elemen akan dibandingkan 
secara terus menerus sampai pengurutan selesai [1]. 
Seringkali dikatakan bahwa metode ini kurang 
efisien namun sangat mudah dipahami. 
Sesungguhnya secara tidak langsung, algoritma dari 
metode ini seolah-olah menggeser satu demi satu 
elemen dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan 
tergantung pada jenis pengurutannya.  

Jenis pengurutan sorting ada 2 yaitu 
menaik (ascending) dan menurun (descending). 
Dimana ascending itu mengurut data dari kecil ke 
besar dan descending itu mengurut data dari besar ke 
kecil. Sebelum dilakukan proses penukaran data, 
terlebih dahulu dilakukan proses perbandingan, 
dimana perbandingan datanya tergantung pada jenis 
pengurutannya. Pengurutan data secara ascending, 
akan dilakukan pembandingan data n > data n+1. 
Selama pembandingan tersebut memenuhi, maka 
dilakukan pertukaran data dan sebaliknya selama 
tidak memenuhi kondisi tersebut, maka tidak akan 
terjadi pertukaran data. Untuk lebih jelasnya logika 
pengurutan data secara ascending dengan 
menggunakan metoda bubble sort dapat dilihat pada 
gambar 1.  

 

 
 
Gambar 1. Program Flowchart metode Bubble Sort 

 
Berdasarkan program flowchart diatas, dapat 
diberikan contoh data-data yang akan diurutkan 
adalah sebagai berikut: 
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Contoh :   15   14   13  11   18   12 
 
Dari data-data tersebut, langkah-langkah yang 
dilakukan dalam proses pengurutan secara menaik 
menggunakan metoda bubble sort dapat ditelusuri 
sebagaimana ditunjukkan pada tabel 1. Dalam tabel 
tersebut, data yang bergaris bawah merupakan data 
terbesar yang ditemukan dan akan menempati posisi 
paling akhir sebelum elemen-elemen data yang telah 
diurutkan pada langkah sebelumnya. 
  
Tabel 1. Contoh pengurutan data secara menaik 
(ascending) dengan metoda bubble sort 
 

Iterasi ke : Hasil Proses 
0 
1 
2 
3 
4 
5 

15 
14 
13 
11 
11 
11 

14 
13 
11 
13 
12 
12 

13 
11 
14 
12 
13 
13 

11 
15 
12 
14 
14 
14 

18 
12 
15 
15 
15 
15 

12 
18 
18 
18 
18 
18 

 
2.2 Selection Sort 

 
Metode selection sort adalah metode 

pengurutan yang mencari nilai terkecil (minimum)  
atau terbesar (maksimum) bergantung pada 
pengurutan menaik atau menurun, yang kemudian 
ditempatkan pada posisi paling depan, kemudian 
mencari lagi nilai terkecil atau terbesar kedua 
sepanjang jumlah elemen array dikurangi satu. 
Setelah ketemu, nilai elemen kedua ditukar dengan 
nilai minimum, begitu seterusnya [1].  

 
Algoritma pengurutan data secara menaik 

dengan metoda selection sort dapat dijelaskan dalam  
program flowchart pada gambar 2.  
 

 
Gambar 2. Program flowchart metode Selection Sort 

 
Berdasarkan program flowchart diatas, dapat 
diberikan contoh data-data yang akan diurutkan 
secara menaik sebagai berikut: 
 
Contoh :   15   14   13   11   18   12 
 
Langkah-langkah yang dilakukan dalam proses 
pengurutan ditunjukkan pada tabel 2. Dalam tabel 
tersebut, data yang bergaris bawah merupakan data 
terkecil yang ditemukan dan diurutkan pada langkah 
berikutnya.  
 
Tabel 2. Contoh pengurutan data secara menaik 
(ascending) dengan metoda selection sort 
 
Iterasi ke : Hasil Proses 

0 
1 
2 
3 
4 
5 

15 
11 
11 
11 
11 
11 

14 
14 
12 
12 
12 
12 

13 
13 
13 
13 
13 
13 

11 
15 
15 
15 
14 
14 

18 
18 
18 
18 
18 
15 

12 
12 
14 
14 
15 
18 

2.3  Penyusunan Program 
 Program merupakan salah satu bagian 
penting pada komputer yang mengatur komputer 
agar melakukan aksi yang sesuai dengan yang 
dikehendaki oleh pembuatnya [4]. Suatu program 
ditulis dengan mengikuti kaidah bahasa 
pemrograman tertentu. Dalam konteks 
pemrograman, terdapat sejumlah bahasa 
pemrograman, seperti C, C++, Pascal, Basic dan 
lain-lain.  
 Orang membuat program biasanya 
bertujuan untuk menyelesaikan masalah. Namun 
sebelum dapat menyelesaikan masalah dengan 
program, terdapat 3 (tiga) langkah penting yang 
perlu dilakukan terlebih dahulu. 
1. Menganalisis masalah dan membuat algoritma 

Proses pertama, menganalisis masalah dan 
membuat algoritma memang tidak dapat begitu 
saja diwujudkan. Pengalaman, pengetahuan, 
kreativitas, imajinasi, dan kelihaian merupakan 
faktor-faktor yang menentukan sekali 
keberhasilan langkah ini. Di  dalam analisis 
masalah ini diperlukan tindakan untuk 
mengidentifikasi informasi yang menjadi 
keluaran pemecahan masalah dan data-data yang 
menjadi masukan. Berdasarkan hal itu 
diperlukan prosedur untuk mengolah masukan 
menjadi keluaran yang dikehendaki. Komputer 
tidak akan berarti apa-apa tanpa adanya langkah 
detail yang menyusun prosedur. Langkah detail 
yang ditujukan untuk komputer guna 
menyelesaikan suatu masalah inilah yang disebut 
algoritma.  

2. Menuangkan algoritma kedalam bentuk program 
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Langkah menuangkan algoritma ke dalam 
program ditentukan oleh faktor bahasa 
pemrograman yang akan digunakan. 

3. Mengeksekusi dan menguji program. 
Setelah program dibuat dan dikompilasi, 
program perlu dijalankan untuk diuji 
kebenarannya.    

 
 Berdasarkan algoritma dari masing-masing 
metode tersebut, kemudian diuji dengan 
menggunakan bahasa pemrograman C++. Bahasa 
pemrograman C++ merupakan pengembangan dari 
bahasa pemrograman C dan mendukung 
pemrograman berorientasi objek. Dengan 
menggunakan C++, tetap dapat menulis program C. 
 

Berikut ini diberikan contoh pemrograman 
C++ untuk proses pengurutan data secara ascending  
terhadap 100 data yang disusun secara acak dan 
masing-masingnya bertipe integer dengan 
menggunakan metode bubble sort dan selection sort. 
Dan untuk data kelipatan 100 berikut sampai 1500 
data dilakukan dengan menambahkan sesuai jumlah 
datanya dan jumlah perulangan juga disesuai dengan 
jumlah datanya. 
 
Program C++ untuk metode Bubble Sort: 
 
# include  <stdio.h> 
# include  <conio.h> 
# include  <iomanip.h> 
# include  <iostream.h> 
main() 
{ 
      int x [100] = { 3,5,1,8,4,2,0,9,7,6, 
                              13,15,11,18,14,12,10,19,17,16, 
                              23,25,21,28,24,22,20,29,27,26, 
                              33,35,31,38,34,32,30,39,37,36, 
                              43,45,41,48,44,42,40,49,47,46, 
                              53,55,51,58,54,52,50,59,57,56, 
                              63,65,61,68,64,62,60,69,67,66, 
                              73,75,71,78,74,72,70,79,77,76, 
                              83,85,81,88,84,82,80,89,87,86, 
                              93,95,91,98,94,92,90,99,97,96 }; 
 
        int tukar=1; 
        int i,temp; 
        clrscr(); 
        while (tukar==1) 
       { 
            tukar=0; 
           for (i=0; i<100-1; i++) 
          { 
                if (x[i]>x[i+1]) 
               { 
                    temp=x[i]; 
                    x[i]=x[i+1]; 

                    x[i+1]=temp; 
                    tukar=1; 
               } 
          } 
       } 
       for (i=0; i<100; i++) 
            cout << setw (5) << x[i]; 
       getch(); 
} 
 
 
Program C++ untuk metode Selection Sort: 
 
# include  <stdio.h> 
# include  <conio.h> 
# include  <iomanip.h> 
# include  <iostream.h> 
main() 
{ 
       int x [100]={ 3,5,1,8,4,2,0,9,7,6, 
                        13,15,11,18,14,12,10,19,17,16, 
                        23,25,21,28,24,22,20,29,27,26, 
                        33,35,31,38,34,32,30,39,37,36, 
                        43,45,41,48,44,42,40,49,47,46, 
                        53,55,51,58,54,52,50,59,57,56, 
                        63,65,61,68,64,62,60,69,67,66, 
                        73,75,71,78,74,72,70,79,77,76, 
                        83,85,81,88,84,82,80,89,87,86, 
                        93,95,91,98,94,92,90,99,97,96 }; 
 
       int i,j,min,temp; 
       clrscr(); 
       for (i=0; i<100-1; i++) 
      { 
          min=i; 
          for (j=i+1; j<100; j++) 
         { 
              if (x[min]>x[j]) 
                   min=j; 
         } 
         temp=x[i]; 
         x[i]=x[min]; 
         x[min]=temp; 
      } 
 
     for (i=0; i<100; i++) 
          cout << setw (5) << x[i]; 
     getch(); 
} 
 
Hasil eksekusi kedua program tersebut, akan 
menampilkan data yang terurut dari data terkecil ke 
data terbesar. 

Pengujian dilakukan mulai dari 100 data 
sampai 1500 data dengan kelipatan 100 data. Data-
data tersebut disimpan dalam sebuah variabel x 
bertipe data array yang masing-masingnya 
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merupakan bilangan bulat (integer). Nilai dari data-
data tersebut, sebelumnya diset secara acak, 
kemudian baru dilakukan proses pengurutan data 
secara ascending. Berdasarkan perbandingan kedua 
metode dengan 3 (tiga) file yang dihasilkan dari 
pemrograman C++ terhadap penggunaan memori 
dapat diuraikan pada tabel 3. 
 
Tabel 3. Perbandingan penggunaan memori antara 

metode Bubble Sort dan Selection Sort 
 

 
 
 
 
 

3. Kesimpulan 
 

Berdasarkan logika proses pengurutan data 
dengan menggunakan metoda Bubble Sort dan 
Selection Sort yang diuji dengan bahasa 
pemrograman C++ mulai dari pembuatan program 
sumber (.cpp), dilanjutkan dengan proses kompilasi 
yang menghasilkan file objek (.obj) dan hasil 
eksekusi akan membentuk file yang dapat dieksekusi 
(.exe). Hasil pengujian dari masing-masing file 
tersebut akan dapat disimpulkan sebagai berikut : 
a. File sumber (.cpp) pada metoda bubble sort 

menggunakan jumlah memori yang lebih kecil 
dibandingkan metoda selection sort. 

b. Hasil kompilasi program yang menghasilkan 
file objek (.obj) dengan metoda bubble sort juga 
memerlukan jumlah memori yang lebih sedikit 
dibanding dengan metoda selection sort. 

c. Sedangkan program yang menghasilkan file 
yang dapat dieksekusi (.exe) untuk kedua  
metoda tersebut menggunakan jumlah memori 
yang sama besarnya.   

d. Berdasarkan perbandingan jumlah pemakaian 
memori antara metoda bubble sort dan selection 
sort dengan menggunakan bahasa pemrograman 

C++ maka proses pengurutan data dengan 
menggunakan metoda bubble sort akan 
memerlukan memori yang lebih efisien 
dibandingkan dengan metoda selection sort. 

e. Hasil ini dapat dilanjutkan dengan 
membandingkan antara metoda-metoda sorting 
lainnya. 
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Abstrak 

Teknologi informasi telah menjadi komponen penting dalam berbagai bidang termasuk industri pariwisata. 
Permasalahan e-tourism di Indonesia adalah belum optimalnya pemasaran tempat wisata karena informasi yang 
diberikan pada website pariwisata tidak bersifat interaktif dengan wisatawan yang membutuhkan informasi 
lengkap. Untuk mengatasi hal tersebut, dewasa ini telah dikembangkan metode untuk pertukaran informasi yang 
dikenal dengan Semantic Web yang memanfaatkan ontologi. Ontologi merupakan suatu teori tentang makna dari 
suatu objek, property dari suatu objek, serta relasi dari suatu objek tersebut yang mungkin terjadi pada suatu 
domain pengetahuan. Proses memperkaya instances pada ontologi dilakukan untuk melengkapi dan 
menyempurnakan ontologi yang sudah ada. Proses tersebut dilakukan dengan cara menambahkan datatype 
property dan instances (individual) pada ontologi tersebut. 
 
Kata kunci : Ontologi, Instances, SPARQL 
 
 
 
 
1. Pendahuluan  

 
Teknologi informasi telah menjadi komponen 

penting dalam berbagai bidang, termasuk industri 
pariwisata yang meliputi promosi, pemasaran, dan 
penjualan produk pariwisata (e-commerce dalam 
industri pariwisata). Permasalahan e-tourism di 
Indonesia adalah belum optimalnya pemasaran 
tempat wisata karena informasi yang diberikan pada 
website pariwisata tidak bersifat interaktif dengan 
wisatawan yang membutuhkan informasi lengkap. 
Sebagai contoh jika ingin mencari informasi tentang 
sebuah tempat pariwisata di "Bali" maka hasil 
pencarian banyak yang tidak sesuai. Mesin pencari 
akan memberikan semua kata yang berhubungan 
dengan "Bali" tanpa memilih mana yang sesuai.  

Untuk mengatasi hal tersebut, dewasa ini telah 
dikembangkan metode untuk pertukaran informasi 
yang dikenal dengan Semantic Web yang 
memanfaatkan ontologi. Ontologi merupakan suatu 
teori tentang makna dari suatu objek, properti dari 
suatu objek, serta relasi dari suatu objek tersebut 
yang mungkin terjadi pada suatu domain 
pengetahuan. Segala bidang ilmu yang ada di dunia 
termasuk bidang pariwisata, dapat menggunakan 
metode ontologi untuk dapat berhubungan dan 
saling berkomunikasi  dalam hal pertukaran 
informasi. Salah satu yang dapat dilakukan pada 
ontologi adalah dengan melakukan populasi 

ontologi. Populasi ontologi dilakukan untuk 
melengkapi sebuah ontologi yang sudah ada dengan 
cara membuat dan menambahkan propertinya serta 
memperkaya jumlah instancesnya. Properti 
berfungsi sebagai informasi yang dimiliki oleh 
sebuah ontologi dan instances merupakan sebuah 
nilai yang dihasilkan dari ontologi tersebut. Hal ini 
dilakukan sebagai awal dari membuat sebuah 
ontologi yang sempurna yang dapat di 
implementasikan ke dalam sebuah Semantic Web.  

Dalam penulisan ini dilakukan populasi 
ontologi pariwasata yaitu dengan cara membuat dan 
menambahkan properti serta memperkaya jumlah 
instance dari ontologi pariwisata yang sudah ada. 
Property yang dibuat sebanyak 29 property dan 
instances yang dibuat berjumlah 281 instances. 
Bahasa pemrograman yang digunakan yaitu Protégé 
3.4.6 dan untuk uji coba query nya menggunakan 
bahasa SPARQL.  

Penulisan ini bertujuan untuk memperkaya 
jumlah instances (individual) dari ontologi  ariwisata 
yang sudah ada dan mengimplementasikan query 
ada OWL dengan menggunakan bahasa SPARQL. 

Rumusan masalah dari penulisan ini adalah 
bagaimana cara untuk memperkaya instances pada 
ontologi dengan mengambil sumber dari internet. 
langkah pertama yang dilakukan adalah membuat 
datatype property dengan acuan dari ontologi yang 
sudah ada, kemudian membuat instances atau 

No Makalah : 046 
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individual berdasarkan datatype property yang sudah 
dibuat. Langkah selanjutnya dengan mengisi 
instances atau individual dengan informasi yang 
sesuai. Informasi tersebut diperoleh dengan mencari 
sumber dari internet.  

Pencarian sumber data atau informasi ini 
dilakukan denngan mengidentifikasi alamat URL 
obyek wisata yang dicari berdasarkan class dan 
property yang ada pada ontologi, kemudian proses 
pencarian informasi yang bersumber dari internet di 
ambil dengan mencari informasi yang sesuai pada 
website yang menyajikan informasi yang lengkap 
dan sesuai dengan informasi obyek wisata yang 
dicari. Pembuatan ontologinya sendiri dengan 
menggunakan Protégé.  
 
2. Ontologi 
 

Pengertian Ontologi sangat beragam dan 
berubah sesuai dengan berjalannya waktu, ada 
beberapa definisi Ontologi. Neches dan rekannya 
[13] memberikan definisi awal tentang Ontologi 
yaitu: "Sebuah Ontologi merupakan definisi dari 
pengertian dasar dan relasi vokabulari dari sebuah 
area sebagaimana aturan dari kombinasi istilah dan 
relasi untuk mendefinisikan vokabulari". 

Kemudian Gruber [6] memberikan definisi 
yang sering digunakan oleh beberapa orang, de_nisi 
tersebut adalah " Ontologi merupakan sebuah 
spesfikasi eksplisit dari konseptualisme". 
Berdasarkan de_nisi Gruber tersebut banyak orang 
yang mengemukakan definisi tentang Ontologi 
diantaranya Guarino dan Giaretta [7] yang pada 
tahun 1995 mengumpulkan hingga tujuh definisi 
yang berkoresponden dengan syntactic dan semantic 
interpretasi. Sedangkan pada tahun 1997, Borst [1] 
melakukan penambahan dari definisi Gruber dengan 
mengatakan "Sebuah Ontologi adalah spesifikasi 
formal dari sebuah konseptual yang diterima (share). 
Tool yang umum digunakan untuk membuat 
ontology adalah Protégé.  
 
2.1 Populasi Ontologi 
 

Populasi ontologi adalah proses untuk 
memasukkan instances konsep dan hubungan 
instances ke dalam satu ontologi yang sudah ada [5]. 
Pada pandangan sederhana, suatu ontologi dapat 
dianggap sebagai serangkaian konsep, hubungan 
antara kejadian konsep dan instances konsep. 
Sebuah instances konsep merupakan realisasi dari 
konsep dalam domain, yaitu Instansiasi konsep 
sebagai frase di sebuah korpus tekstual. Proses dari 
populasi ontologi tidak mengubah struktur dari suatu 
ontologi (sebagai konsep hirarki dan non-taksonomi 
hubungan tidak dimodifikasi).Perubaan yang terjadi  
adalah realisasi (instances) konsep dalam domain. 
Sebuah metodologi khas populasi ontologi 
digambarkan dalam Gambar 1. 

 

 
 

Gambar 1 Proses Populasi Ontologi 
 
2.2 Tools pada Populasi Ontologi 
 

Sistem populasi ontologi berkaitan erat dengan 
ontologi sistem informasi berbasis ekstraksi karena 
sistem populasi ontologi mencakup mekanisme yang 
mencoba untuk menandai potongan korpus dengan 
konsep-konsep dari ontologi. Selain itu, setiap 
ontologi sistem informasi berbasis ekstraksi dapat 
juga dipandang sebagai system populasi ontologi, 
karena dapat dengan mudah diperluas untuk 
mengasimilasi extracted instances ke dalam 
ontologi. Tool pada populasi ontologi antara lain 
Artequakt, WEB => KB, KnowItAll, Adaptiva, 
Soba, dan LEILA.  

SPARQL Protocol and RDF Query Language 
(SPARQL) adalah sebuah protokol dan bahasa query 
untuk Semantic Web's resources. Sebuah query yang 
menggunakan SPARQL dapat terdiri atas triple 
patterns, konjungsi (or), dan disjungsi (and) [3]. 
Pengertian lain sparql adalah query untuk 
RDF/OWL, query ini digunakan untuk mengambil 
data yang ditulis dengan menggunakan RDF/OWL 
atau XML. Query ini menggunakan URI untuk 
meretrieve struktur rdf/owl. 

Bahasa query ini hampir sama dengan query 
sql biasa hanya masih lebih komplex sql biasa. Jika 
dalam RDF/OWL terjadi perubahan struktur bahasa 
maka untuk dapat mengaksesnya dengan 
menggunakan SPARQL terjadi perubahan tetapi 
perubahan itu tergantung pada besar atau tidaknya 
perubahan struktur tersebut. Untuk dapat melakukan 
query pada data ontologi yang disimpan pada 
database tidak dapat dilakukan secara langsung, 
tetapi menggunakan wrapper, tetapi ini masih dalam 
tahap pengembangan jadi masih belum stabil, 
sekarang rata-rata masih menggunakan Java. 
SPARQL dapat digunakan untuk mengekspresikan 
query seluruh sumber data yang beragam, apakah 
data disimpan sebagai native RDF atau dipandang 
sebagai RDF melalui middleware. 
 
3.  Class dan Property dari Ontologi Pariwisata  
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Dalam bagian ini akan di tentukan hirarki class 
dengan menggunakan metode top-down, yaitu 
menentukan superclass terlebih dahulu dari class-
class yang telah ditentukan. Superclass dari ontologi 
pariwisata ini adalah Obyek Wisata. Obyek Wisata 
memiliki delapan subclass, yaitu: wisata alam, 
wisata belanja, wisata budaya, wisata kuliner,  
wisata minat khusus, wisata olahraga, wisata 
religius, wisata sejarah 

Skema class Obyek Wisata tersebut dapat 
dilihat seperti pada Gambar 2. 

 
Gambar 2. Skema Class Obyek Wisata 

 
Untuk class Wisata Alam memiki sebelas subclass, 
yaitu : air terjun, bahari, danau, gua, gunung, hutan, 
pantai, pulau, sungai, taman nasional, wisata alam 
lain.  Untuk class Wisata Belanja memiliki dua 
subclass, yaitu : pasar modern, pasar  tradisional.  
Untuk class Wisata Budaya memiliki tiga subclass, 
yaitu : seni pertunjukan, upacara adat/Ritual, wisata 
budaya lain. Untuk class Wisata Kuliner memiliki 
dua subclass, yaitu : masakan khas kedaerahan, 
masakan khas berdasarkan isi. Untuk class Wisata 
Minat Khusus memiliki tujuh subclass, yaitu : agro, 
arsitektur khas, desa, kebun binatang, kerajinan, 
kota, pendidikan. Untuk class Wisata Olahraga 
memiliki dua subclass, yaitu : olahraga modern, 
olahraga tradisional dan class Olahraga Modern 
memiliki empat subclass, yaitu : arung jeram, golf, 
scuba diving, polo. Untuk class Wisata Religius 
tidak memiliki subclass. Terakhir, untuk class 
Wisata Sejarah memiliki tujuh subclass, yaitu 
:bangunan tua, candi, makam, monument, museum, 
prasati, tempat Ibadah, Dan class bangunan tua 
memiliki tiga subclass, yaitu : benteng, istana, 
rumah tinggal. Dan Class tempat ibadah memiliki 
lima subclass, yaitu : gereja, klenteng, masjid,  pura, 
vihara. Skema class Wisata Alam tersebut dapat 
dilihat seperti pada Gambar 3. 

 

 
Gambar 3. Skema Class Wisata Sejarah 

 

Property dapat memiliki berbagai penjelasan 
mengenai tipe nilai, nilai yang diperbolehkan, dan 
nilai kardinalitas. Kardinalitas menjelaskan berapa 
banyak nilai yang dimiliki, ada kardinalitas yang 
memiliki nilai satu dan ada yang memiliki nilai lebih 
dari satu. Type nilai adalah jenis nilai yang dapat 
dimasukan ke dalam masing masing property 
tersebut. 

Jenis type nilai dapat berupa string, integer, 
Datetime, dan lain-lain. Datatype Properties dari 
ontologi yang sudah ada terdapat lima Datatype 
properties yaitu : 
1. Alamat URL Alamat URL merupakan keterangan 
tentang alamat URL dari obyek wisata 
tersebut dengan type nilai string. 
2. Biaya; Biaya merupakan keterangan tentang harga 
tiket masuk ke dalam area obyek 
wisata tersebut dengan type nilai integer. 
3. Nama obyek wisata; Nama obyek wisata 
merupakan nama dari obyek wisata tersebut dengan 
type nilai string. 
4. Fasilitas; Fasilitas merupakan keterangan tentang 
fasilitas yang ada pada obyek wisata 
tersebut dengan type nilai string. 
5. Telepon; Telepon merupakan keterangan telepon 
yang ada pada obyek wisata tersebut 
dengan type nilai string. 

 
4. Menambahkan Glosarium dan Pengisian 

Annotations 
 

Setelah mengetahui class dan property pada 
ontologi yang sudah ada tersebut, langkah 
selanjutnya yaitu mencari glosarium atau arti konsep 
dari class dan property. Proses pencarian glosarium 
atau arti dari setiap subclass yang ada pada ontologi 
pariwisata, dilakukan dengan pencarian online 
melalui internet. Sumber yang didapatkan untuk 
mengetahui glosarium atau arti dari masing-masing 
subclass tersebut yaitu berasal dari Kamus Besar 
Bahasa Indonesia (KBBI). Sebagai contoh, akan 
dicari arti dari "Danau" maka ketikkan kata "Danau" 
tersebut pada KBBI online melalui internet. 
Pengertian tersebut lalu akan muncul dan setelah itu 
dapat dilakukan pengisian annotations pada Protege.  
Setelah semua glosarium ditemukan, langkah 
berikutnya yaitu melakukan pengisian annotations 
dari pengertian yang telah didapatkan berdasrkan 
masing-masing subclassyang ada pada ontologi 
pariwisata yang sudah ada. 

Proses Mencari Sumber Data atau Informasi 
Setelah melihat semua class dan property dari 
ontologi pariwisata tersebut, maka langkah 
selanjutnya adalah melakukan proses pencarian 
sumber data atau informasi. Koleksi data merupakan 
tahapan dalam proses penelitian yang penting, 
karena hanya dengan mendapatkan data yang tepat 
maka proses penelitian akan berlangsung sampai 
mendapatkan jawaban dari perumusan masalah yang 
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sudah ditetapkan. Tujuan dari pencarian sumber data 
atau informasi ini adalah untuk mengumpulkan data 
tempat - tempat objek wisata yang ada di Indonesia 
berdasarkan ontologi yang sudah ada. 

Proses pertama yang dilakukan dalam pencarian 
sumber data atau informasi ini adalah 
mengidenti_kasi alamat URL obyek wisata yang 
dicari berdasarkan class dan property yang ada pada 
ontologi. Sebuah alamat URL obyek wisata yang 
dicari harus memiliki beberapa point yang ada pada 
property ontologi seperti memiliki informasi tentang 
alamat, fasilitas, biaya, dan semua hal yang 
berkaitan dengan obyek wisata tersebut. Proses 
kedua dengan memilih metode pencarian. Pada 
pengumpulan data ini dipilih metode dengan cara 
melakukan pencarian data secara online melalui 
internet. Teknik yang digunakan yaitu dengan 
mengetikkan sebuah keyword pada salah satu search 
engine yaitu "Google". Sebagai contoh penulis akan 
mencari obyek wisata "Candi Borobudur" maka 
ketik keyword tersebut pada "Google". Selanjutnya 
"Google" akan menampilkan semua hasil yang 
sesuai dengan keyword tersebut. 

Proses selanjutnya menyaring dan 
mengumpulkan data. Penyaringan dilakukan agar 
didapatkan alamat URL obyek wisata yang sesuai 
dengan point point yang telah disebutkan 
sebelumnya. Dari hasil yang ditampilkan oleh 
"Google", penulis membatasi pencarian pada 
halaman pertama dan kedua saja, karena biasanya 
sebuah website yang terdapat pada halaman pertama 
dan kedua merupakan website yang paling sering 
dikunjungi dan memiliki nilai informasi yang 
mendekati dari keyword yang dicari. Selanjutnya 
alamat URL tersebut dilihat satu per satu 
berdasarkan informasi yang ada kemudian antara 
alamat URL yang satu dibandingkan dengan alamat 
URL yang lainnya, sampai ditemukan sebuah alamat 
URL yang memiliki kesesuaian dan ketepatan 
dengan informasi yang dicari. Parameter yang 
digunakan sampai kepada pemilihan sebuah alamat 
URL yang dicari dilihat dari apakah website tersebut 
memiliki informasi yang benar, apakah website 
tersebut mempunyai konten yang lengkap, dan 
apakah website tersebut memiliki nilai informasi 
yang bukan berasal dari pendapat seseorang. Pada 
pengumpulan data ini sebagian besar penulis 
mengambil informasi obyek wisata dari alamat URL 
http://wisatamelayu.com/id/ sebagai acuan karena 
website tersebut memiliki kelengkapan informasi 
dan kesesuaian informasi. Informasi - informasi 
yang sudah dikumpulkan ini akan digunakan dalam 
pembuatan datatype properties dan pengisian 
Instances (individual) yang akan dijelaskan pada 
bagian berikut dari tulisan ini 
 
4.2 Memperkaya Instances Pada Ontologi 
 

Setelah melakukan proses pencarian sumber data 
atau informasi selanjutnya adalah membuat Datatype 
properties dan pengisian instances (individual ) pada 
ontologi pariwisata yang sudah ada dengan 
menggunakan tool Protégé. 
 
4.2.1 Implementasi Query dengan SPARQL 
 

Setelah pembuatan Instance, langkah 
selanjutnya adalah pengimplementasian Query 
dengan menggunakan SPARQL.Query 
dipergunakan untuk menampilkan data-data yang 
telah dimasukan sebelumnya pada Instances. 

Sebagai contoh Query sederhana adalah 
menampilkan semua obyek wisata yang ada di 
Indonesia berdasarkan "NamaObyekWisata", 
"Provinsi", "Biaya", "Alamat", dan "Fasilitas" yang 
diurutkan berdasarkan "NamaobyekWisata". Sintak 
serta hasil Query tersebut dapat dilihat seperti pada 
Gambar  4.  

 

Gambar 4. Contoh Query SPARQL 1 
 
Contoh berikutnya akan menampilkan Query 

dengan menambahkan kondisi yaitu temukan 
"NamaObyekWisata" yang berada di provinsi "Jawa 
Barat" dengan biaya lebih besar sama dengan "5000" 
dan diurutkan berdasarkan "NamaObyekWisata". 
Sintak serta hasil Query tersebut dapat dilihat seperti 
pada Gambar 5 

 

 
Gambar 5. Contoh Query SPARQL 2 

 

5. Hasil dan Uji Coba 

 
5.1 Skenario Uji Coba 

 
Pada bagian ini akan dilakukan uji coba 

SPARQL untuk melihat kecocokan pencarian isi 
dari ontologi pariwisata yang sudah dibuat dengan 
query yang dimasukkan dalam SPARQL. Pada 
proses pengujian, data yang sudah dimasukkan ke 
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dalam individual akan diuji kecocokannya dengan 
query yang dimasukkan, di mana tingkat 
keberhasilan uji SPARQL tersebut dilihat dari 
kesesuaian pencarian data yang diinginkan. Dalam 
proses uji coba akan dilakukan dua pengujian, 
pertama melakukan pengujian terhadap kecocokan 
permintaan query dengan klasifikasi class 
berdasarkan ontologi yang sudah ada. Seperti 
menampilkan semua subclass dari Obyek Wisata 
kemudian dilihat kecocokan hasilnya dengan skema 
class pada ontologi yang sudah ada. Proses uji coba 
kedua melakukan pencarian instance (individual) 
berdasarkan datatype, class, datatype dan class. 
Selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil - hasil 
uji coba yang telah dilakukan untuk melihat apakah 
hasil uji coba tersebut cocok (sesuai) atau tidak 
dengan instance (individual) yang sudah dibuat. 
 
5.2 Hasil Uji Coba 

 
Berikut ini merupakan hasil dari uji coba 

pertama yang telah dilakukan berdasarkan klasifikasi 
class terhadap permintaan query. Dapat dilihat 
seperti pada Tabel 1. 

 
Tabel 1: Hasil Uji Coba Berdasarkan 

Klasifikasi Class 

 
 

Keterangan table 1 : Hasil di dapatkan dengan 
cara memasukkan query pada protégé dengan 
menggunakan bahasa SPARQL. Hasil dikatakan 
cocok jika permintaan query yang dimasukan sesuai 
dengan ontologi yang sudah ada dan hasil dikatakan 
tidak cocok jika permintaan query yang dimasukan 
tidak sesuai dengan ontologi yang sudah ada.  

Berikut ini merupakan hasil dari uji coba kedua 
yaitu pencarian instance (individual) berdasarkan 
datatype, class, datatype dan class. Dapat dilihat 
seperti pada Tabel .2.   

Keterangan  tabel 2: Hasil di dapatkan dengan 
cara memasukkan query pada protégé dengan 
menggunakan bahasa SPARQL. Hasil dikatakan 
cocok jika permintaan query yang dimasukan sesuai 
dengan ontologi, instance (individual), dan informasi 
yang sudah dibuat dan hasil dikatakan tidak cocok 

jika permintaan query yang dimasukan tidak sesuai 
dengan ontologi, instance (individual), dan informasi 
yang sudah dibuat. 

 
 
Tabel 2. Hasil Uji Coba Pencarian Instance 

(individual) berdasarkan datatype,  
class, datatype dan class 

 
 
Berdasarkan dari hasil uji coba query SPARQL 

yang telah dilakukan dengan jumlah sebanyak 37 
permintaan terhadap query tersebut, didapatkan hasil 
yaitu : Uji coba pertama yang telah dilakukan 
berdasarkan klasifikasi class terhadap permintaan 
query, penulis telah melakukan pencarian query 
SPARQL terhadap 12 permintaan dan semua 
hasilnya memilki kecocokan antara permintaan 
dengan query SPARQL yang dimasukkan. 
Selanjutnya, uji coba kedua yaitu pencarian instance 
(individual) berdasarkan datatype, class, datatype 
dan class. Penulis telah melakukan pencarian query 

SPARQL terhadap 25 permintaan dan semua 
hasilnya memiliki kecocokan antara permintaan 
dengan query SPARQL yang dimasukkan. Penulis 
juga telah membandingkan antara pencarian 
menggunakan query SPARQL dengan pencarian 
secara manual atau tradisional didapatkan hasil yang 
cocok (sesuai) dengan skema class pada ontologi 
pariwisata yang sudah ada. Dari proses analisa hasil 
uji coba tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa 
hasil pencarian query dengan SPARQL memiliki 
tingkat keberhasilan yang cukup tinggi / baik. 

 
 
6. Penutup  
 

Berdasarkan hasil pembahasan tugas akhir yang 
telah dibuat dapat disimpulkan bahwa hasil 
pencarian query dari ontologi yang sudah dibuat 
dengan menggunakan bahasa SPARQL memiliki 
tingkat keberhasilan yang baik. Berdasarkan uji coba 
yang dilakukan, pengujian permintaan query 
terhadap klasi_kasi class berdasarkan ontologi yang 
sudah ada memimiliki kecocokan 100 persen dan 
pengujian pencarian instances (individual) 
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berdasarkan datatype, class, datatype dan class juga 
menghasilkan kecocokan sebesar 100 persen. 

Dalam proses memperkaya instances pada 
ontologi dengan sumber dari internet ini dapat 
dikembangkan lagi untuk kedepannya, seperti 
dengan menambahkan komponen class lain dalam 
industri pariwisata seperti perusahaan penerbangan, 
pelayaran, asuransi, agen travel dan hotel sehingga 
menghasilkan ontologi pariwisata yang dapat saling 
terintegrasi satu sama lain. Ontologi pariwisata ini 
juga dapat dikembangkan menjadi web pariwisata 
berbasis semantic sehingga memudahkan calon 
wisatawan dalam mencari informasi paket wisata 
secara lengkap.  
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Abstrak 
Telah diketahui bahwa perilaku informasi dipengaruhi oleh budaya. Perguruan tinggi merupakan salah satu 
bentuk organisasi dengan keberagaman yang tinggi. Keberagaman ini dikarenakan perbedaan latar belakang 
budaya pemangku kepentingannya. Hal ini menimbulkan keinginan untuk mempelajari budaya di perguruan 
tinggi dan kaitannya dengan perilaku informasi. Hasil dari studi ini dapat dimanfaatkan oleh pimpinan perguruan 
tinggi dalam mengembangkan inisiatif terkait peningkatan kinerja perguruan tinggi, baik di sisi akademis 
maupun non akademis. Institut Teknologi Bandung (ITB) memiliki keberagaman yang tinggi sehingga dianggap 
cocok mewakili perguruan tinggi di Indonesia sebagai subjek dalam penelitian ini. Pertanyaan-pertanyaan yang 
akan dijawab adalah : (1) Profil budaya, (2). Perilaku informasi, dan (3). Hubungan antara budaya dan perilaku 
informasi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan instrumen OCAI dan wawancara langsung. Sebanyak 66 
mahasiswa dilibatkan sebagai subjek untuk mengidentifikasi profil budaya, dan sebanyak 5 mahasiswa 
diwawancara secara langsung untuk mengidentifikasi perilaku informasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya 
keterkaitan yang erat antara profil budaya dan perilaku informasi di perguruan tinggi. 

 
Kata kunci : budaya, perguruan tinggi, perilaku informasi, OCAI. 

 
 
1. Pendahuluan  

Budaya mencerminkan cara kerja organisasi, 
perilaku individu-individu yang ada di dalamnya, 
dan nilai-nilai yang dianut dalam organisasi [5]. 
Pengetahuan akan budaya organisasi dapat 
dijadikan patokan untuk mengembangkan inisiatif 
peningkatan konsistensi dan produktivitas  
organisasi [5]. Pada beberapa dekade terakhir, 
berbagai macam penelitian dilakukan untuk 
mempelajari budaya organisasi. Instrumen seperti 
Hofstede dan Organizational Culture Assessment 
Instrument dikembangkan untuk membantu 
pemahaman terhadap profil budaya organisasi. 

Perilaku informasi didefinisikan sebagai 
perilaku manusia, secara menyeluruh,  dalam 
kaitannya dengan sumber dan saluran informasi. 
Termasuk didalamnya adalah  pencarian informasi, 
baik secara langsung maupun tidak langsung, serta 
penggunaan  informasi [11]. 

Menurut [12], budaya mempengaruhi perilaku 
informasi. Budaya membentuk makna perilaku 
informasi dan menentukan siapa yang dianggap 
sebagai agen informasi. Cara seseorang menangani, 
melakukan pertukaran, dan menggunakan 
informasi, sangat ditentukan oleh budaya 
lingkungan dimana seseorang tersebut berada.  

Perguruan tinggi merupakan  salah satu bentuk 
organisasi yang memiliki keberagaman yang tinggi. 
Hal ini dikarenakan pemangku kepentingan 
perguruan tinggi dapat berasal dari berbagai macam 

latar belakang budaya. Karena keanekaragaman 
tersebut, keterkaitan antara budaya dan perilaku 
informasi di perguruan tinggi menjadi hal yang 
menarik untuk dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan 
seperti bagaimana profil budaya yang ada di 
perguruan tinggi, bagaimana perilaku informasi 
dari individu yang ada di perguruan tinggi, dan 
hubungan antara profil budaya dan perilaku 
informasi, menjadi pertanyaan-pertanyaan yang 
menarik untuk dijawab.  

Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini 
diharapkan mampu membantu pihak pimpinan 
perguruan tinggi untuk mengembangkan inisiatif 
terkait dengan peningkatan kinerja perguruan tinggi 
dari berbagai sisi, baik sebagai institusi akademis, 
maupun organisasi pencari profit. 

Institut Teknologi Bandung (ITB) merupakan 
salah satu perguruan tinggi terkemuka di Indonesia 
dengan masyarakat yang berasal dari berbagai 
daerah di Indonesia dan mancanegara. Dengan 
keberagaman yang dimilikinya,  peneliti 
menganggap Institut Teknologi Bandung cocok 
untuk mewakili perguruan tinggi lain yang ada di 
Indonesia sebagai subjek dalam penelitian 
mengenai budaya dan perilaku informasi ini.  

Keingintahuan akan profil budaya serta 
kaitannya dengan perilaku informasi mahasiswa 
yang ada di Institut Teknologi Bandung secara 
khusus dan perguruan tinggi secara umum, menjadi 
latar belakang munculnya ide penelitian ini. 

No Makalah : 047
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Penelitian ini dilakukan untuk menjawab 
pertanyaan-pertanyaan : (1) Profil budaya yang 
dominan di ITB, (2) Perilaku Informasi mahasiswa 
ITB, dan (3) Hubungan antara profil budaya dengan  
perilaku informasi mahasiswa ITB.  

 
1. Teori 
1.1 OCAI (Organizational Culture Assessment 

Instrument) 
Penjelasan mengenai OCAI diambil dari [2]. 

OCAI adalah suatu instrumen yang digunakan 
untuk menentukan profil budaya oranisasi. 
Instrumen ini menilai budaya dari enam kunci 
budaya yaitu dominant characteristic, 
organizational leadership, management of 
employees, organizational glue, strategic emphasis, 
dan criteria for success. Keenam kunci budaya ini 
didasarkan pada kerangka kerja teoritis dari cara 
kerja organisasi dan nilai-nilai  yang membentuk 
budaya organisasi. OCAI digunakan untuk 
mengidentifikasi budaya yang saat ini dominan dan 
budaya yang diharapkan ada di masa depan. 

 
Gambar 1 Competing Value Framework 

 

Assessment OCAI didasarkan pada Competing 
Value Framework (CVF) seperti terlihat pada 
Gambar 1. Kerangka kerja ini mengelompokkan 
budaya berdasarkan dua dimensi yaitu dimensi 
yang  membedakan kebebasan dalam organisasi, 
dan dimensi yang membedakan orientasi 
organisasi. Kedua dimensi ini membentuk empat 
kuadran, yang masing-masing mewakili satu profil 
budaya organisasi [8]. Keempat profil budaya 
tersebut yaitu: 
a) Budaya Clan 

Organisasi dengan budaya clan merupakan 
tempat kerja yang bersahabat dimana orang-
orang saling berbagi, seperti sebuah keluarga 
besar dan pimpinan bertindak sebagai mentor. 
Kesetiaan, tradisi, serta komitmen yang tinggi 
mengikat individu dalam organisasi clan. Titik 
berat organisasi ada pada manfaat jangka 
panjang dari pengembangan sumber daya 
manusia, keutuhan dan moral, serta sangat 
mementingkan teamwork, peran serta, dan 
konsensus. 

b) Budaya Adhocracy 

Organisasi dengan budaya adhocracy 
merupakan tempat kerja yang dinamis, bersifat 
entrepreneur, dan kreatif dimana orang-orang 
bekerja keras dan berani mengambil resiko. 
Para pimpinan bertindak sebagai inovator dan 
pengambil resiko. Faktor pengikat organisasi 
adhocracy adalah komitmen untuk 
bereksperimen dan berinovasi. Titik berat 
jangka panjang organisasi ada pada 
pertumbuhan dan pertambahan jumlah  sumber 
daya manusia baru. Organisasi ini mendukung 
atau mendorong inisiatif dan kebebasan 
individu. 

c) Budaya Hierarchy 
Organisasi dengan budaya organisasi 

merupakan  tempat kerja yang sangat formal 
dan terstruktur dengan prosedur-prosedur yang 
mengatur apa yang harus dikerjakan. Pimpinan 
bertindak  sebagai koordinator dan pengatur 
yang mengutamakan efisiensi kerja. Aturan-
aturan dan kebijakan-kebijakan formal dapat 
mempersatukan organisasi. Perhatian jangka 
panjang diberikan  pada stabilitas dan kinerja 
yang efektif dan efisien. 

d) Budaya Market 
Organisasi dengan budaya market memiliki 

orientasi pada hasil dengan fokus utama pada  
penyelesaian pekerjaan. Orang-orang saling 
bersaing, cenderung bersifat individualis, dan 
melaksanakan tugasnya secara efektif dan 
efisien. Para pimpinan adalah penggerak yang 
kuat dengan daya saing tinggi, tangguh dan 
sangat menuntut. Hal yang mengikat organisasi 
adalah kemenangan. Fokus jangka panjang ada 
pada kegiatan yang kompetitif dan pencapaian 
tujuan dan target. 
 

1.2 Perilaku Informasi 
Informasi merupakan satu hal yang ada di 

seluruh aspek kehidupan dan pekerjaan manusia. 
Dalam melaksanakan aktivitasnya, baik disadari 
maupun tidak, manusia mencari, mengumpulkan, 
mengintegrasikan, menganalisa dan menyebarkan 
informasi.   

Menurut [9] informasi didefinisikan sebagai 
data, dalam semua bentuknya, yang  dimasukkan, 
diproses, dan dikeluarkan oleh sistem informasi, 
dalam bentuk apapun, sehingga dapat digunakan 
oleh manusia. Solomon menyebutkan bahwa 
Informasi dibentuk melalui keterlibatan dalam 
aktivitas, permasalahan, tugas, dan struktur teknis 
dari kehidupan [12].   

Perilaku Informasi adalah perilaku manusia, 
secara menyeluruh,  dalam kaitannya dengan 
sumber dan saluran informasi. Termasuk 
didalamnya adalah  pencarian informasi, baik 
secara langsung maupun tidak langsung, serta 
penggunaan  informasi [11]. Dalam perspektif 
perilaku informasi, informasi  diasumsikan sebagai 
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bentuk kognitif dari perilaku manusia dalam 
lingkungan sosial, budaya dan organisasi [7]. 
Penelitian dibidang perilaku informasi biasanya 
difokuskan pada perilaku individu dalam kaitannya 
dengan pelaksanaan pekerjaan dan sistem informasi 
yang berbasiskan komputer [6]. 

 Terdapat tiga bentuk perilaku informasi yaitu 
information needs behavior (perilaku kebutuhan 
informasi), information seeking behavior (perilaku 
pencarian informasi), dan information use behavior 
(perilaku penggunaan informasi). Berikut ini 
penjelasannya masing-masing [11].  
a) Information Needs Behavior 

Dalam ilmu informasi, information needs 
dinyatakan sebagai suatu bentuk pemahaman  
yang muncul dari kesadaran yang samar akan  
sesuatu yang hilang dan puncak dari proses 
pencarian  informasi yang memberikan 
kontribusi pada proses pemahaman dan 
pencarian makna [1]. Terdapat tiga motif yang 
mendasari perilaku  kebutuhan informasi, yaitu 
motif fisiologis (rasa lapar dan haus), motif 
belajar (rasa ingin tahu dan ransangan sensorik), 
dan motif sosial (keinginan untuk melakukan 
afiliasi, mendapatkan status, atau kasih sayang). 
Kategori kebutuhan informasi adalah sebagai 
berikut:  
 Kebutuhan informasi baru. 
 Kebutuhan untuk menjelaskan dan 

mengkonfirmasi  informasi yang dimiliki. 
 Kebutuhan untuk menjelaskan dan 

mengkonfirmasi keyakinan dan nilai-nilai 
yang dimiliki. 

b) Information Seeking Behavior 
Menurut [1] information seeking behavior  

atau perilaku pencarian informasi didefinisikan 
sebagai cara dan sikap individu dalam 
mengumpulkan informasi untuk penggunaan 
personal, serta  pembaharuan dan 
pengembangan pengetahuan. Sementara [11] 
mendefinisikan perilaku pencarian informasi 
sebagai perilaku individu dalam pencarian 
informasi dalam usahanya memenuhi satu atau 
banyak tujuan tertentu. Dapat disimpulkan 
bahwa information seeking behavior adalah 
sikap individu dalam kaitannya dengan proses 
pengumpulan informasi dalam rangka 
memenuhi kebutuhannya.  

Menurut [10], terdapat beberapa hal yang 
dapat mempengaruhi perilaku pencarian 
informasi. Hal-hal tersebut antara lain: 
 Karakteristik personal (kondisi psikologis, 

karakteristik emosional, tingkat pendidikan, 
dasar pengetahuan, karakter demografik). 

 Karakteristik sosial/interpersonal. 
 Karakteristik lingkungan dan situasional 

(waktu, geografi, dan budaya nasional).  
Menurut [4] perilaku pencarian informasi  

pelajar seringkali merupakan hasil dari 

kebutuhan untuk memenuhi tugas sekolah 
(pekerjaan rumah, diskusi kelas, seminar, 
workshop, konferensi, atau penelitian tugas 
akhir). Kompleksitas tugas akan mempengaruhi 
perilaku pencarian  informasi. Dalam 
pelaksanaan tugas dengan kompleksitas tinggi, 
pelajar cenderung berkonsultasi dengan sumber 
informasi secara lebih mendalam, lebih memilih 
untuk berkonsultasi dengan orang daripada 
sumber dalam bentuk dokumen, dan lebih 
memilih sumber informasi internal yang mudah 
didapat [6]. 

c) Information Use Behavior 
Information use behavior atau perilaku 

penggunaan informasi didefinisikan sebagai 
seluruh kegiatan, melibatkan tindakan fisik dan 
mental, yang dilakukan dalam usaha 
menggabungkan informasi yang ditemukan ke 
basis pengetahuan individu [11].  

Berdasarkan [7], terdapat dua jenis perilaku 
penggunaan, yaitu perilaku penggunaan internal 
(misalnya membandingkan, mengkategorikan, 
atau memusatkan dan sebagainya), dan perilaku 
penggunaan eksternal (misalnya mendengarkan, 
menyetujui, atau membantah, dan sebagainya). 
Dalam kaitannya dengan penyelesaian masalah 
perilaku penggunaan informasi didefinisikan 
sebagai proses untuk menggabungkan informasi 
kedalam basis pengetahuan individu dengan 
berpikir, membuat catatan, atau secara kognitif 
memproses atau mengumpulkan informasi [3].    

1.3 Hubungan Budaya dan Perilaku Informasi 
Dari hasil studinya, [12] mengembangkan 

suatu model untuk menggambarkan hubungan 
antara budaya dan perilaku informasi. Model 
tersebut dapat dilihat pada Gambar 2. 

 
Gambar 2 Model dari Budaya dan Perilaku 

Informasi Manusia [12] 

Budaya merupakan faktor yang mempengaruhi 
perilaku informasi manusia. Melalui proses 
internalisasi dan eksternalisasi, budaya, yang 
diwakili oleh tradisi membentuk pengetahuan, 
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anggapan, pandangan, nilai, kebiasaan, nalar, dan 
pengetahuan spesifik dari manusia. Ketika 
seseorang menghadapi suatu situasi dan 
membutuhkan informasi, ia akan bereaksi sesuai 
dengan pengetahuan yang dimiliki, untuk menilai 
apakah ia membutuhkan pencarian informasi atau 
tidak. Jika pengetahuan (atau anggapan) yang ia 
miliki dapat memenuhi kebutuhan untuk 
menghadapi situasi, ia tidak akan mencari 
informasi. Sebaliknya jika pengetahuan yang 
dimiliki dianggap tidak mencukupi maka orang 
tersebut akan segera melakukan proses pencarian 
informasi.  Melalui penggunaan dan proses 
internalisasi, manusia menambah jumlah 
pengetahuan yang mereka miliki. Jumlah 
pengetahuan menentukan apakah seseorang akan 
mencari informasi atau tidak. Hubungan sirkular 
dan interaktif antara budaya dan perilaku informasi 
dinyatakan sebagai information fullness dan 
information emptiness [12].  

2. Metodologi 
Metodologi yang digunakan pada penelitian ini 

dapat dilihat pada Gambar 3. 

 
Gambar 3 Metodologi penelitian 

 

Tahap awal pada penelitian ini adalah 
melakukan identifikasi masalah berdasarkan 
penelitian terdahulu mengenai perilaku informasi 
dan budaya organisasi yang nantinya akan 
menghasilkan rumusan masalah, tujuan dan 
manfaat penelitian. Tahap berikutnya adalah tahap 
perancangan instrumen dan pengumpulan data 
dimana dilakukan penentuan teknik pengumpulan 
data, pengembangan instrumen penelitian, dan 
pengumpulan data.  Profil budaya diidentifikasi 
dengan survey  menggunakan   kuesioner standar 
OCAI yang terdiri dari 6 kelompok pertanyaan dari 

masing-masing dimensi kunci budaya. Hasil dari 
kuesioner OCAI kemudian dipetakan pada 
Competing Value Framework (CVF). CVF yang 
dihasilkan menggambarkan profil budaya yang 
dominan. Perilaku informasi mahasiswa 
diidentifikasi dengan metode wawancara langsung. 
Instrumen wawancara dibuat dengan berpedoman 
pada tiga bentuk perilaku dari perilaku informasi, 
yaitu information needs, information seeking, dan 
information use. Subjek survey adalah mahasiswa 
Institut Teknologi Bandung (ITB). Sebanyak 66 
mahasiswa dilibatkan sebagai subjek dalam 
identifikasi profil budaya menggunakan OCAI. 
Sementara untuk indentifikasi perilaku informasi, 
sebanyak 5 orang mahasiswa diwawancarai secara 
langsung. Pemilihan subjek dilakukan dengan 
menggunakan metode stratified random sampling. 
Dalam metode ini seluruh anggota dalam populasi 
dianggap sama, sehingga sampel dapat dipilih 
secara acak dari seluruh anggota populasi.  
Tahapan analisis terdiri dari analisis profil budaya 
organisasi, analisis perilaku informasi dan analisis 
hubungan budaya dengan perilaku informasi. Hasil 
dari tahapan analisis menunjukkan bahwa adanya 
keterkaitan antara budaya dengan perilaku 
informasi. Tahapan akhir menjelaskan mengenai 
kesimpulan dan usulan penelitian selanjutnya. 

 
3. Pembahasan 

Berikut ini merupakan paparan hasil dan 
analisis dari penelitian yang telah dilakukan.  
3.1 Analisis Profil Budaya Organisasi 

Berdasarkan hasil survey diperoleh grafik CVF 
yang ditunjukkan oleh Gambar 4: 

 
Gambar 4 Hasil Grafik Competing Value 

Framework 
 

Berdasarkan grafik CVF diatas, dapat dilihat 
bahwa profil budaya mahasiswa ITB yang dominan 
profil budaya market  dan budaya yang diharapkan 
profil budaya clan. 

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan 
bahwa mahasiswa ITB memiliki jiwa kompetisi 
yang tinggi, fokus pada pencapaian tujuan dan 
target, bertindak efektif dan efisien, serta cenderung 
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bersifat individualis. Contoh dari kompetisi yang 
ditunjukkan oleh mahasiswa ITB adalah persaingan 
mendapatkan nilai dan indeks prestasi terbaik, 
persaingan dalam penyelesaian pengerjaan tugas 
akhir, persaingan dalam pertandingan olahraga, dan 
lain sebagainya.  

Dampak negatif dari profil budaya market 
adalah kurangnya kebersamaan serta minimnya 
toleransi dan loyalitas. Hal ini dikarenakan pada 
organisasi dengan profil budaya market, masing-
masing anggota lebih mementingkan pencapaian 
pribadi daripada pencapaian bersama. Sedangkan 
dampak positif dari profil budaya market adalah 
terbentuknya anggota dengan pribadi yang tangguh 
dan percaya diri. Dampak positif ini timbul karena 
pada organisasi dengan profil budaya market, 
anggota telah terbiasa dituntut untuk memberikan 
performansi terbaik jika tidak ingin kalah dalam 
kompetisi.  

  
3.2 Analisis Perilaku Informasi 

Berdasarkan wawancara untuk mengetahui 
perilaku informasi diperoleh kesimpulan hasil 
sebagai berikut:  
a.   Information Need Behavior 

 Kebutuhan informasi terkait erat dengan 
kepentingan pribadi, yaitu pelaksanaan tugas 
kuliah dan cenderung didorong oleh motif 
sosial, yaitu keinginan untuk memperoleh 
penghargaan dan hasil terbaik.    

 Informasi yang dibutuhkan oleh mahasiswa 
adalah informasi yang dapat mengisi 
kesenjangan antara pengetahuan yang 
dimiliki saat ini dengan yang diperlukan 
untuk melaksanakan tugas kuliah dan hobi.  

 Mahasiswa cenderung hanya memberi 
perhatian pada kebutuhan informasi 
pribadinya  dan tidak menaruh perhatian 
besar pada kebutuhan informasi mahasiswa 
lainnya.  

b.   Information Seeking Behavior 
 Tenggat waktu pelaksanaan tugas, kondisi 

keuangan yang terbatas, dan banyaknya 
tugas  yang dikerjakan merupakan beberapa 
hal yang membatasi gerak mahasiswa dalam 
pelaksanaan pencarian informasi. Oleh 
karena itu dalam melakukan pencarian 
informasi mahasiswa cenderung mencari 
informasi terbaik dengan cara yang seefisien 
dan seefektif mungkin. Contohnya 
mahasiswa lebih suka memanfaatkan 
layanan gratis jurnal ataupun e-library 
kampus daripada berlangganan jurnal 
sendiri. 

 Dalam mencari informasi, mahasiswa 
cenderung lebih menyukai informasi yang 
dapat langsung menjawab persoalan yang 
dihadapi. Oleh karena itu mahasiswa 
cenderung lebih suka mengetikkan kata 

kunci pada search engine daripada 
membolak-balik halaman buku di 
perpustakaan untuk menjawab suatu 
persoalan. 

c. Information Use Behavior 
 Penggunaan informasi oleh mahasiswa 

sangat ditentukan oleh adanya tujuan dan 
target yang akan dicapai. Kebanyakan 
mahasiswa menggunakan informasi dalam 
rangka penyelesaian tugas (pembuatan 
laporan, esai, dan presentasi), jarang 
mahasiswa menggunakan informasi semata-
mata untuk memperluas pemahaman mereka 
akan suatu hal. 

 Dalam usahanya untuk memasukkan 
informasi ke dalam basis pengetahuannya  
mahasiswa mencatat, memberi tanda, 
menyimpan, menggaris bawahi, atau 
menghapal informasi-informasi yang 
dianggap penting.  

 Mahasiswa cenderung menyimpan sendiri 
informasi yang dianggap penting dan tidak 
secara sukarela membagi informasi tersebut 
kepada orang lain.  

3.3 Analisis Hubungan Budaya dengan Perilaku 
Informasi 
Berdasarkan hasil identifikasi diperoleh hasil 

bahwa profil budaya mahasiswa ITB yang dominan 
saat ini  adalah budaya market. Pada lingkungan 
dengan profil budaya market, individu memiliki 
jiwa kompetisi yang tinggi, fokus pada pencapaian 
tujuan dan target, bertindak secara efektif dan 
efisien, serta cenderung bersifat individualis. Hal 
ini dikarenakan adanya tuntutan bagi setiap 
individu untuk menampilkan potensi yang terbaik 
agar tidak tersingkir dari kompetisi.  

Profil budaya market ternyata secara kental 
tercermin pada perilaku informasi dari mahasiswa 
ITB. Berikut ini identifikasi cerminan budaya pada  
perilaku informasi yang didapatkan dari  
kesimpulan hasil wawancara untuk mengetahui 
perilaku informasi mahasiswa ITB, yaitu: 
(a) Kebutuhan informasi mahasiswa didasarkan 

pada kepentingan pribadi, bukan kelompok dan 
didorong oleh motif untuk mendapatkan 
penghargaan dan hasil terbaik. Mahasiswa 
cenderung tidak peduli dengan kebutuhan 
informasi orang lain. Mengutamakan  
kepentingan pribadi diatas kepentingan 
kelompok merupakan ciri dari sifat  
individualis. Sedangkan motif untuk 
mendapatkan penghargaan dan hasil terbaik 
menandakan adanya persaingan antar individu. 
Individualis dan persaingan yang tinggi 
merupakan salah satu profil budaya market.  

(b) Pencarian informasi cenderung dilakukan secara 
efektif dan efisien, terutama untuk menghemat 
waktu, tenaga, dan biaya. Individu dalam 
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lingkungan profil budaya market cenderung 
melaksanakan tugas dengan cara efektif dan 
efisien untuk menghemat sumber daya dan 
memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.  

(c) Penggunaan informasi oleh mahasiswa terkait 
erat dengan adanya tujuan dan target. 
Mahasiswa mencari dan menggunakan 
informasi yang dapat memenuhi kebutuhan 
dalam mencapai target dan tujuannya. Tanpa 
adanya tujuan dan target yang harus dicapai, 
mahasiswa cenderung malas melakukan proses 
penggunaan informasi. Salah satu ciri dari 
individu dengan profil budaya market adalah 
fokus pada pencapaian tujuan dan target.  
 
 

4. Kesimpulan  
Profil budaya mahasiswa yang dominan saat 

ini adalah market. Profil budaya market ini 
memiliki dampak baik positif ataupun negatif. 
Dampak positif yang ditimbulkan oleh budaya 
market adalah mahasiswa memiliki keinginan yang 
tinggi untuk lebih berprestasi dan mengembangkan 
diri serta bertindak efektif dan efisien. Hal ini 
disebabkan karena terdapat  jiwa kompetisi, fokus 
pada pencapaian tujuan dan target. Namun, dampak 
negatif budaya market adalah kecenderungan 
mahasiswa untuk menjadi individualis. 

Perilaku informasi mahasiswa terdiri dari tiga 
yaitu perilaku kebutuhan informasi, perilaku 
pencarian informasi dan perilaku penggunaan 
informasi.  

Perilaku informasi mencerminkan profil 
budaya yang ada di organisasi. Budaya 
mempengaruhi cara mahasiswa dalam hal 
kebutuhan informasi, pencarian informasi, dan 
penggunaan informasi. Informasi dibutuhkan, 
dicari, dan digunakan oleh mahasiswa untuk 
berkompetisi dalam mencapai posisi dan prestasi 
yang diinginkan. Dalam penelitian ini, budaya 
market mempengaruhi perilaku informasi 
mahasiswa. 

5. Riset Selanjutnya 
Berikut ini merupakan usulan penelitian 

selanjutnya yang dapat dilakukan, yaitu:  
a) Penelitian ini lebih menekankan hubungan 

antara budaya dalam suatu perguruan tinggi 
yang ada saat ini dengan perilaku informasi 
mahasiswa. Untuk penelitian selanjutnya dapat 
dilakukan analisis yang menghasilkan 
rekomendasi perilaku informasi mahasiswa 
untuk mencapai budaya yang diinginkan oleh 
perguruan tinggi yaitu budaya clan.  

b) Dalam mencapai budaya harapan yaitu clan 
dimana salah satu cirinya adalah team work, 
pada penelitian selanjutnya dapat dilakukan 
perancangan sistem interaksi yang 

memungkinkan mahasiswa dapat berinteraksi 
dan berbagi informasi ataupun pengetahuan 
baik secara tatap muka (co-located) atau 
berbasis media (virtual). 
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Abstrak 

Pada awal tahun 2008 Johnny Chung Lee dari Carniege Mellon University memperkenalkan sebuah teknologi 
interaktif Whiteboard dengan menggunakan Wii Remote. Sistem yang diperkenalkan melalui youtube tersebut 
kini lebih popular dengan sebutan Low-Cost Interactive Whiteboard (LCIW), teknologi LCIW meliputi 
rangkaian Wii remote, komputer,  bluetooth adapter, proyektor dan pena inframerah yang dapat dikategorikan 
sebagai sarana pembelajaran modern dan murah. Salah satu kelemahan dalam pengembangan papan tulis 
interaktif murah ini adalah tidak ada panduan teknis peletakan optimal dari penggunaan yang ternyata cukup 
krusial dalam implementasi awal dalam kelas terlebih dalam skala besar. Sambutan calon pengguna sendiri harus 
diketahui sebelum melaksanakan penelitian lebih lanjut. Dengan melakukan eksperimen pada beberapa arah, 
jarak, utility software yang digunakan serta melaksanakan survei dan uji coba pada user penelitian berhasil 
menemukan posisi yang setting yang tepat dengan sambutan pengguna baik dalam survei ataupun uji coba yang 
baik. 
 
Kata kunci : Wii Remote, Low Cost Interactive Whiteboard, Smartboard 
 
 
 
1. Pendahuluan  

 
Seturut dengan perkembangan teknologi 

informasi dan komunikasi (ICT) pada awal tahun 
2008  lewat sebuah video di YouTube [1] 
diperkenalkan sebuah teknologi interaktif  yang 
memanfaatkan Wii Remote (Wiimote) dari game 
console NINTENDO oleh seorang mahasiswa dari 
Carnegie Mellon University bernama Johnny 
Chung Lee. Dalam video tersebut ditunjukkan 
sebuah pena biasa yang isinya diganti dengan 
sebuah LED inframerah (pena inframerah) yang 
kemudian digunakan bersama dengan Wiimote 
untuk berinteraksi dengan tampilan proyektor 
layaknya Interactive Whiteboard. Teknologi ini 
kemudian dikenal  sebagai Low-Cost Interactive 
Whiteboard.   

Komponen  yang digunakan dalam Low-Cost 
Interactive Whiteboard meliputi rangkaian  wii 
remote (Wiimote), komputer,  bluetooth adapter, 
dan pena inframerah. LCIW dapat dikategorikan 
sebagai alternatif pembelajaran modern, dengan 
fitur dasar tidak jauh berbeda dengan sarana 
pembelajaran konvensional yaitu whiteboard 
ataupun blackboard.  Low-Cost Interactive 
Whiteboard menggunakan pena inframerah sebagai 
pengganti kapur atau spidol, dan bluetooth sebagai 
media penghubung antara komputer dan Wii 
Remote.  

Alat  ini dapat digunakan selayaknya mouse,  
seperti untuk mengakses program pada komputer 
maupun memanipulasi teks dan gambar dengan 
cara memetakan koordinat cahaya inframerah yang 
dipantulkan pada permukaan layar (terbaca oleh 
kamera Wii Remote) ke koordinat tampilan pada 
komputer [2]. 

 
Dalam dunia pendidikan, Mr. Vo Tan Dung 

[3] seorang IT Manager divisi Technology 
Southeast Asian Ministers of Education 
Organization Regional Training Center, telah 
bereksperimen dengan menerapkan rancangan 
Johnny Lee ini ke beberapa ruang kelas di  
Vietnam.  Perangkat ini mendapat respon baik dari 
para guru dan juga siswa dengan terbukti 
meningkatnya keikutsertaan siswa dalam mengikuti 
materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru 
dengan sarana ini. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fariz 
Dermawan [4] ditemukan beberapa kelemahan dari 
Low-Cost Interactive Whiteboard, diantaraya  
yaitu: 

• Gerakan inframerah sering tidak terlihat 
kamera Wiimote sehingga menjadi sulit 
untuk dioperasikan.  

• Penempatan Wiimote di atas proyektor 
yang menggantung, sangat menyulitkan 
dalam pengoperasiannya karena 

No Makalah : 048
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tidak/belum  ada fasilitas remote sehingga 
sulit untuk melakukan pairing antara 
Wiimote dan komputer. 

• Pemakaian baterai AA sebagai pembangkit 
daya Wiimote  yang memiliki masa pakai 
relatif pendek  sangat menyulitkan dalam 
proses penggantiannya. 

Universitas Multimedia Nusantara sendiri 
mencoba berbagai pendekatan dalam 
penyelenggaraan kegiatan pengajaran dalam kelas. 
Hal ini didorong dengan beberapa keluhan yang 
datang tidak hanya dari pengajar tetapi juga siswa 
[5]. Diharapkan dengan penelitian teknologi baru 
dalam mengajar, dapat meningkatkan kreatifitas 
pengajar dalam memberikan materi pembelajaran 
dan meningkatkan antusias dari mahasiswa. 

Untuk mengetahui apakah Low Cost 
Interactive Whiteboard layak digunakan sebagai  
alternatif  sarana  media pengajaran  maka akan 
dilakukan studi awal  terhadap implementasi Low-
Cost Interactive Whiteboard di  Universitas 
Multimedia Nusantara. Dalam penelitian juga akan 
diidentifikasi faktor-faktor apa saja yang patut 
diperhatikan dalam implementasi Low Cost 
Interactive Whiteboard. 
 
2. Tinjauan Pustaka 
 

Menurut Stephen Brown [6], Interactive 
Whiteboard adalah tampilan interaktif yang 
terhubung dengan komputer dan proyektor. 
Proyektor akan memproyeksikan tampilan desktop 
Komputer ke permukaan papan tulis, sehingga 
pengguna dapat mengontrol komputer dengan 
menggunakan sebuah pena, jari, ataupun peralatan 
lain.  

Teknologi yang digunakan tergolong 
interactive whiteboard karena pena inframerah 
dapat berinteraksi langsung dengan papan tulis. 
Proses kerja interactive whiteboard yaitu: berkas 
cahaya berbagai koordinat yang berasal dari pena 
inframerah ditangkap oleh Wiimote langsung 
dipetakan ke koordinat tampilan. Artinya, posisi 
cahaya dari pena inframerah yang ditangkap oleh 
Wiimote diteruskan ke komputer untuk diproses dan 
ditampilkan ke papan tulis.  

Kebanyakan jenis LED inframerah dapat 
digunakan bersama dengan Wiimote, akan tetapi 
tidak semua dapat bekerja secara optimal. 
Berdasarkan percobaan yang dilakukan oleh Touch 
Graphics, Tech yang membandingkan beberapa 
jenis LED inframerah dengan panjang  gelombang 
berbeda terhadap kinerja Wiimote, ditemukan 
bahwa respon terbaik diperoleh dari LED 
TSAL6400 dengan panjang gelombang inframerah 
940nm[7]. 

Dalam Smootboard User Guide, agar kamera 
Wiimote dapat menjangkau permukaan layar, maka 
Wiimote diarahkan ke pusat layar dengan dengan 

jarak 450 dan jarak dua kali tinggi layar[8]. Mr. Vo 
Tan Dung menuliskan bahwa jarak antara Wiimote 
dan layar proyeksi adalah dua kali tinggi layar 
proyeksi dengan sudut 450 [2]. Dari dua sumber di 
atas dapat disimpulkan bahwa penempatanan 
Wiimote yang baik membutuhkan jarak antara 
Wiimote ke layar adalah dua kali tinggi layar. 
Selain itu, sudut antara titik tengah monitor dan Wii 
Remote adalah 45 derajat.  

Menurut Mr. Vo Tan Dung [2], ada beberapa 
hal  yang perlu diperhatikan  agar Low-Cost 
Interactive Whiteboard dapat digunakan secara 
luas, yaitu: 

• Sinyal dari pena inframerah yang cukup 
kuat, agar pengajar dapat 
menggunakannya dengan mudah. 

• Wiimote ditempatkan di luar jangkauan 
perhatian siswa dan pengajar, sehingga 
perhatiannya tidak mudah teralihkan. 

• Modifikasi pada Wiimote untuk 
menghindari pemborosan baterai dan 
kesulitan dalam penggantiannya. 

Penggunaan Low-Cost Interactive Whiteboard 
menghasilkan respon positif dalam kegiatan belajar 
mengajar di kelas khususnya di Vietnam. Hampir 
seluruh pengajar setuju bahwa penggunaan Low-
Cost Interactive Whiteboard telah meningkatkan 
keterlibatan dan ketertarikan siswa di dalam kelas.  

Tolak ukur yang digunakan dalam survei 
antara lain adalah  Student Engagement, Student 
Behavior, Student Learning, Responding on 
Teacher/Student Use dan Student/Teacher 
Satisfaction. Para siswa juga merasa lebih antusias 
dengan digunakannya sistem ini di kelas. Siswa 
disurvei dengan tujuan untuk melihat apakah ada 
perbedaan saat mereka belajar dengan whiteboard 
kovensional dengan whiteboard interaktif.  

Berdasarkan hasil survei yang sama, sebagian 
besar guru puas dengan pemakaian Low-Cost 
Interactive Whiteboard sebagai media belajar yang 
baru di kelas. Hasil yang serupa juga diperoleh dari 
siswa yang sebagian besar merasa antusias dengan 
pemakaian Low-Cost Interactive Whiteboard di 
kelas.  

 
 

3. Metodologi Penelitian 
 

Dalam perancangan penelitian, peneliti 
mengkaji literatur-literatur yang telah ada seputar 
Low-Cost Interactive Whiteboard baik dari sisi 
teknis, piranti keras, maupun penggunaan oleh 
pengguna.  

Untuk mendapatkan sebuah pena inframerah 
yang sesuai dengan kamera Wiimote, maka akan 
dilakukan penelitian untuk menentukan jenis LED 
yang tepat, penelitian posisi Wiimote, penelitian 
jarak, penelitian waktu pairing yang bertujuan 
untuk mengetahui bagaimana cara agar LCIW dapat 
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digunakan secara optimal. Pada akhirnya alat yang 
dikembangkan akan diujikan di dalam kelas 
sebenarnya. 
4. Hasil dan Analisa Penelitian 

 
4.1 Penentuan Jenis LED dan Pengembangan 

LED Pen  
 
Penelitian  dilakukan dengan cara  menguji 

tingkat keberhasilan  kalibrasi dengan 
menggunakan dua pena inframerah yang jenis 
LED–nya berebeda (TSAL4400 dan TSAL7400). 
Ada sembilan posisi penempatan Wiimote yang 
akan digunakan dan setiap posisi tersebut akan diuji 
tingkat keberhasilan kalibrasi sebanyak lima kali. 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dilihat 
bahwa average success rate  dengan menggunakan 
TSAL4400 lebih baik daripada TSAL7400. Hal ini 
menunjukan bahwa selain panjang gelombang 
(940nm), hubungan Relative Radiant Intensity 
dengan Angular Displacement juga merupakan 
faktor yang dapat diperhitungkan mempengaruhi 
kemampuan pembacaan kamera inframerah pada 
Wii Remote terhadap pena inframerah yang 
digunakan. Dapat dikatakan  bahwa Relative 
Radiant Intensity vs Angular Displacement  seperti 
pada TSAL4400 lebih baik  daripada TSAL7400 
yang memiliki kesamaan  dengan TSAL6400. 

Skema pena inframerah yang digunakan pada 
penelitian ini merupakan hasil pengembangan dari 
skema pena inframerah yang dikembangkan oleh 
Johnny Lee melalui situsnya [9]. Pada skema  pena 
inframerah yang baru (Gambar 1) akan 
ditambahkan baterai rechargeable yang bertujuan 
agar pengguna tidak perlu lagi mengganti baterai 
lagi ketika daya pada baterai habis. Hal ini akan 
cukup bermanfaat karena dapat mengurangi biaya 
konsumsi penggunaan baterai. 

 

 
Gambar 1. Skema Pena Infra Merah Modifikasi 

 
 

4.2 Pencarian Posisi Optimal Wiimote 
 
Untuk mengetahui posisi peletakan Wiimote 

yang paling tepat, maka akan dilakukan eksperimen 
dengan mengkalibrasikan Wii Remote pada 
sembilan posisi penempatan.  Layar yang akan 

digunakan adalah layar monitor yang tingginya 
31cm dan jarak antara Wiimote ke layar adalah 
62cm (2 x  31cm) dengan sudut 45 derajat.  

 

 
Gambar 2. Salah satu contoh setting percobaan 

Wiimote 
 

Berdasarkan tingkat keberhasilan kalibrasi 
terhadap posisi peletakan Wiimote (success rate 
100%) dapat diperoleh dengan penempatan 
Wiimote pada beberapa posisi tertetentu, yaitu 
posisi atas-kiri (450),  atas – kanan (450),  kiri (450), 
bawah (450), bawah – kanan(450). Selain itu sangat 
disarankan untuk tidak meletakan Wiimote pada 
posisi tengah (900) karena posisi tersebut 
mempunyai nilai success rate terkecil, yaitu 0%. 

 
Gambar 3. Grafik tingkat keberhasilan  

kalibrasi pada sumbu vertikal 
 

Bila diamati, kita dapat mengelompokkan 
hasil pengumpulan data berdasarkan sumbunya, 
yaitu horizontal dan vertikal. Jika dilihat dari 
sumbu vertikal, maka posisi penempatan terbaik 
agar Wiimote  dapat bekerja optimal pada sumbu 
vertikal adalah dengan menempatkan wiimote pada 
posisi atas. Jika dilihat dari sumbu horirzontal, 
maka posisi penempatan terbaik agar Wiimote  
dapat bekerja optimal pada sumbu vertikal adalah 
dengan menempatkan wiimote pada posisi sebelah 
kanan. 
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Gambar 4. Grafik tingkat keberhasilan  
kalibrasi pada sumbu horizontal 

  
Gambar 5. Grafik tingkat keberhasilan kalibrasi  

 
Berdasarkan data pada gambar 5 diperoleh 

informasi bahwa terdapat lima arah sudut yang 
mencapai 100%, yaitu atas kiri, atas kanan, kiri, 
bawah dan bawah kanan. Di antara lima arah 
tersebut, atas kanan merupakan yang terbaik karena 
didukung dengan data pengelompokan sumbu 
horizontal dan vertikal, diketahui bahwa posisi 
terbaik dalam sumbu horizontal adalah posisi kanan 
dan dalam sumbu vertikal adalah posisi atas. 

 
 

4.3 Pencarian Jarak Optimal Wiimote 
 
Berdasarkan hasil penelitian jarak pada layar 

dengan tinggi 31 cm, dapat dilihat bahwa hasil 
kalibarasi yang optimal diperoleh pada jarak  93 cm 
dan 186 cm. Hal ini menunjukkan bahwa jarak 
yang lebih besar dari dua kali tinggi layar malah 
mempunyai hasil yang lebih baik dari pada jarak 
yang berdasarkan perhitungan dua kali tinggi layar.  
 

  
Gambar 6. Grafik penelitian jarak pada layar 

dengan tinggi 31 cm 
 
Berdasarkan hasil penelitian jarak pada layar 

dengan tinggi 20.8 cm dapat dilihat bahwa hasil 
kalibarasi yang optimal diperoleh pada jarak  
124.8cm dan 145.6cm menunjukkan bahwa jarak 
yang lebih besar dari dua kali tinggi layar justru 
mempunyai hasil yang lebih baik dari pada jarak 
yang berdasarkan perhitungan dua kali tinggi layar.  

 

  
Gambar 7. Grafik penelitian jarak pada layar 

dengan tinggi 20.8 cm 
 

Hasil dari penelitian jarak menunjukan bahwa 
aturan dasar yang menyebutkan bahwa jarak 
optimal antara Wii Remote dengan layar adalah dua 
berbanding satu dengan tinggi layar tidak valid. Hal 
tersebut ditunjukkan pada tingkat kesuksesan 
kalibrasi Wii Remote dengan perangkat komputer 
yang mencapai tujuh kali dari tinggi layar.  

Aturan yang membandingkan tinggi layar 
dengan jarak antara Wii Remote dan layar juga 
terbukti tidak valid. Hal ini dibuktikan dengan 
tingkat kesuksesan kalibrasi yang berbeda gambar 6 
dan 7 meskipun memiliki nilai perbandingan tinggi 
dan jarak yang sama. Meskipun begitu 
perbandingan yang  kurang dari dua kali tinggi 
layar mendapatkan hasil yang sama. 
 
4.4 Identifikasi Waktu Pairing  

 
Berdasarkan perbandingan antara dua piranti 

lunak Pentabolous (gratis) dengan SmoothBoard 
(berbayar) dapat dilihat bahwa piranti lunak 
mempengaruhi lamanya waktu yang dibutuhkan 
untuk melakukan pairing antara Wii Remote  
dengan komputer.  

 

  
Gambar 8. grafik perbandingan waktu pairing 
piranti lunak Smoothboard dan Pentabulous 

 
Sesuai dengan grafik perbandingan waktu 

pairing diatas, waktu yang dibutuhkan untuk 
melakukan pairing dengan menggunakan program 
Smoothboard lebih cepat 44.62% jika dibandingkan 
dengan waktu pairing yang dibutuhkan jika 
menggunakan program Pentabulous. Hal ini 
mengindikasikan bahwa piranti lunak dapat 
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mempengaruhi faktor waktu persiapan kelas dari 
implementasi LCIW. Hal ini penting melihat berapa 
banyak waktu yang dibutuhkan sebagai persiapan 
sebelum kelas dimulai. Semakin cepat waktu 
pairing, semakin baik. 
 
4.5 Survei Dosen dan Mahasiswa 
 

Berdasarkan hasil survei mahasiswa, 
tanggapan dari sebagian besar mahasiswa  terhadap 
pengunaan Low-Cost Interactive Whiteboard 
(LCIW) di UMN baik. Dimana tidak ada 
mahasiswa dalam survei merasa bahwa LCIW tidak 
dapat digunakan dalam kegiatan belajar mengajar 
yang mereka ikuti.  

Berdasarkan data hasil wawancara ke 
sejumlah pengajar di UMN, sebagian besar dosen 
menilai bahwa LCIW baik untuk digunakan sebagai 
sarana pengajaran (khususnya matakuliah yang 
berhubungan dengan hitungan) maupun presentasi 
di UMN. Teknologi ini dapat digunakan pada 
kelas-kelas untuk jurusan DKV, Ekonomi, dan ICT. 

Model perkuliahan yang diterapkan dengan 
menggunakan LCIW bervariasi tergantung dari 
mata kuliah yang diajarkan. Pada program studi 
desain komunikasi visual, LCIW digunakan sebagai 
tools untuk menggambar digital didepan kelas. 
Pada program studi akuntansi atau mata kuliah 
terkait perhitungan, LCIW digunakan untuk 
menjelaskan dan menulis formula. Dan sebagian 
besar program studi ataupun mata kuliah lain 
menggunakan LCIW sebagai perekam catatan-
catatan yang  dituliskan dipapan tulis (dengan 
whiteboard konvensional, catatan tersebut biasanya 
dihapus begitu saja). 

 
4.6 Hasil Uji Kelas 

Dari data survei yang diperoleh setelah 
dilakukannya pengujian alat pada saat pengajaran 
di kelas,  sebagian besar mahasiswa merasa lebih 
mudah memahami Perkuliahan (Student Learning), 
nyaman (Student Use), dan puas dengan metode 
pengajaran yang memanfaatkan LCIW (Student 
Satisfaction).  

Dari sisi pengajar,  alat tersebut masih kurang 
nyaman untuk digunakan (Teacher Satisfaction). 
Hal ini  disebabkan karena ketidak tersediaan 
shortcut/klik kanan yang dapat digunakan (masalah 
tersebut juga muncul pada penelitian sebelumnya) 
dan posisi/cara menulis sehingga LCIW tidak dapat 
digunakan secara maksimal.  Diperlukan sedikit 
pelatihan agar pengajar dapat menyesuaikan diri 
dengan alat.  

 
5. Kesimpulan dan Saran 

 
5.1 Kesimpulan 

 

Hasil penelitian studi awal implementasi Low-
Cost Interactive yang dilakukan di UMN dapat 
disimpulkan sebagai berikut : 

1. penelitian posisi Wiimote menunjukkan  
bahwa peletakan posisi Wii Remote yang 
paling tepat adalah posisi kanan atas.  

2. Jenis software yang digunakan 
mempengaruhi cepat-lambat waktu pairing 
antara Wiimote dan komputer. 

3. LCIW dapat digunakan sebagai salah satu 
sarana pengajaran di UMN. Hal ini dapat 
dilihat dari respon positif yang diberikan 
oleh para pengajar (dosen) maupun 
mahasiswa. 

 
5.2 Saran 

Berikut adalah saran peningkatan yang dapat 
dilakukan pada penelitian sebelumnya berdasarkan 
hasil penelitian saat ini. 

• Memperhatikan faktor dominan tangan 
pengguna untuk menulis (kidal atau 
sebaliknya). 

• Memperhatikan faktor resolusi layar yang 
digunakan, dengan melakukan pengujian 
pada ukuran layar whiteboard yang 
sebenarnya. 

• Memperhatikan faktor permukaan yang 
disorot (papan tulis atau layar proyektor). 

• Untuk memastikan bahwa faktor jarak 
tidak perlu mengikuti kaidah dua 
berbanding satu disarankan untuk 
menggunakan layar yang lebih besar 
sebanding dengan ukuran papan tulis yang 
sebenarnya.  

• Menyesuaikan bentuk dan ukuran pena 
inframerah sesuai dengan kebutuhan. 
Contoh: untuk jurusan DKV, ujung pena 
inframerah diharapkan lebih runcing untuk 
menggambar. 

• Membuat pena inframerah yang tidak 
membutuhkan push button sehingga lebih 
mudah dalam pengoperasiannya. 

• Membuat utility software yang mempunyai 
fitur yang sesuai dengan kebutuhan 
pengajaran di UMN.  

• Membuat application software (konten) 
yang mendukung kegiatan pengajaran di 
UMN. 

• Penerapan dari Low Cost Interactive 
Whiteboard tidak hanya untuk UMN tapi 
juga dapat  
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Abstrak 

Banyak masyarakat yang lupa akan tanggal pajak kendaraan bermotornya, sehingga dalam pembayaran pajaknya 
harus membayar denda dari pajak kendaraan tersebut. Banyak juga masyarakat umum yang belum begitu 
memahami atau informasi tentang pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dengan adanya sistem SMS Gateway 
Berbasis Web ini masyarakat hanya perlu mengirimkan SMS dengan format INFO<spasi>Nomor Polisi untuk 
melakukan pengecekan kendaraan dan SARAN<spasi>isi saran untuk mengirimkan sms kritik atau saran. Sistem 
SMS Gateway Berbasis Web ini juga mengirimkan sms pemberitahuan kepada masyarakat kapan tanggal jatuh 
tempo pajak kendaraan bermotornya, yang dikirimkan sistem 3 (Tiga) hari sebelum tanggal jatuh tempo pajak. 
 
Kata kunci : SMS Gateway, Pajak Kendaraan Bermotor, Aplikasi Web  
 
 
 
 
1. Pendahuluan 
 

Kemajuan teknologi berkembang begitu pesat, 
terutama teknologi komputer dan telepon seluler. 
Selain diminati banyak kalangan, telepon seluler 
juga mempunyai banyak fasilitas yang dapat 
digunakan, terutama SMS yang dinilai sangat 
praktis, murah, dan efisien. SMS ( Short Message 
Service ) adalah layanan yang disediakan oleh 
ponsel operator untuk mengirim dan menerima 
pesan singkat. Selain untuk mengirim pesan 
antarpengguna ponsel, SMS juga cocok untuk 
diterapkan dan berinteraksi dengan suatu sistem 
informasi.   

Samsat Kabupaten Bekasi mempunyai tugas 
dan wewenang dalam identifikasi kendaraan 
bermotor, serta berperan sebagai pendongkrak pajak 
daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor dengan 
berdasar kepada Instruksi Bersama Menteri 
pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan 
Menteri Keuangan Nomor : INS / 03 / M / X / 1999,  
Nomor :  29 Tahun 1999, Nomor : 6 / IMK.014 / 
1999. Setiap tahunnya diharapkan masyarakat yang 
mempunyai kendaraan bermotor dapat membayar 
pajak kendaraan bermotor tepat pada tanggal jatuh 
tempo. Namun kebanyakan masyarakat yang 
mempunyai rutinitas yang padat dan sibuk, 
seringkali terlupakan akan tanggal jatuh tempo pajak 
kendaraan bermotornya. Bahkan tidak sedikit dari 
mereka dalam melakukan pembayaran pajak 
kendaraan bermotor terlewat dari tanggal pajak yang 

sudah ditentukan. Mungkin karena hal sepele ini 
mereka harus mengeluarkan biaya tambahan yaitu 
berupa denda pajak kendaraan bermotor sebesar 25 
% dari pokok pajak kendaraan bermotor. Untuk 
meminimalisir adanya keterlambatan pembayaran 
pajak yang disebabkan oleh kelalaian dari 
masyarakat,  maka penulis mengembangkan sebuah 
peragkat lunak yang mampu membantu proses 
pemberian atau penyampaian informasi kepada 
masyarakat tentang tanggal jatuh tempo pajak 
kendaraan bermotornya. 

Tujuan dari penulisan paper ini adalah: 
1. Merancang sebuah perangkat lunak yang 

mampu  membantu menyampaikan informasi 
kepada masyarakat pemilik kendaraan 
bermotor akan tanggal jatuh tempo pajak 
kendaraan. 

2. Membuat antarmuka aplikasi berbasis web 
yang dapat diintegrasikan dengan sms 
gateway. 

3. Dapat berguna bagi Samsat Kabupaten 
Bekasi, supaya lebih efektif dan efisien dalam 
penyampaian informasi kepada Wajib Pajak. 

Berdasarkan pengamatan penulis, perangkat 
lunak nantinya harus memiliki kemampuan dalam 
menangani permasalahan sebagai berikut :  
1. Dapat mengirimkan sms secara otomatis kepada 

masyarakat berdasarkan tanggal pajak kendaraan 
bermotornya. 
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2. Dapat melakukan Auto Reply terhadap setiap 
sms yang masuk ke sistem dengan format 
INFO<spasi>Nomor Polisi. 

3. Sebagai sarana informasi/pengaduan. 
4. Melakukan input data kendaraan. 

 
2. Analisis dan Perancangan  
 
2.1 Perancangan Aliran Data  
 

Data Flow Diagram (DFD) Level 1 SMS 
Gateway Berbasis Web Untuk  Pajak Kendaraan 
Bermotor, terlihat  pada gambar 2.1  

 
Gambar 2. 1 Data Flow Diagram Level 1 

 
Terdapat dua jenis pengelempokan proses pada 

aplikasi SMS Gateway berbasis web untuk pajak 
kendaraan bermotor ini. Untuk proses yang 
berkaitan dengan dengan pengiriman sms maka 
dapat dimasukkan dalam kelompok aplikasi mobile 
seperti: Kirim SMS, cek inbox, cek Sentitems. 
Sedangkan untuk yang tidak berkaitan langsung 
dengan pengiriman sms masuk dalam kelompok 
aplikasi web, seperti : Input Data kendaraan, cari 
data, edit data. 
 
2.2 Alur Proses Aplikasi  
 

Flowchart alur proses menjelaskan rancangan 
urutan proses yang terjadi pada sistem ini. Adapun 
Dimulai dari proses login sampai menghasilkan 
output yang diharapkan. Dalam skripsi ini penulis 
membuat flowchart untuk beberapa proses 
diantaranya: 
 
2.2.1 Proses Pengiriman SMS Pajak  

 
Kegiatan untuk pengiriman sms ke Wajib Pajak. 
Untuk urutan aktivitas dijelaskan sebagai berikut : 
1. Admin  memilih menu login, dan kemudian 

sistem akan memeriksa apakah username dan 
password yang dimasukan benar. 

2. Sistem menampilkan form untuk kirim sms 
pajak 

3. Kemudian sistem akan mengecek ke basis data 
apakah pada 3 hari kebelakang ada wajib pajak 
yang harus membayar pajak. 

4. Sistem akan mengirim sms ke wajib pajak 
secara otomatis 

5. SMS yang terkirim akan tersimpan di sentitems 
6. Kemudian sistem megakhiri kegiatan ini. 
Untuk flowchart dari penjelasan diatas terlihat pada 
gambar 2.2 
 

 
Gambar 2. 2 Flowchart Kirim SMS Pajak  

 
2.2.2 Proses Input Data  
 

Kegiatan untuk input data baru ke dalam basis 
data. Untuk urutan aktivitas dijelaskan sebagai 
berikut : 
1. Admin  memilih menu login, dan kemudian 

sistem akan memeriksa apakah username dan 
password yang dimasukan benar. 

2. Sistem menampilkan form untuk pengisian data. 
3. Selanjutnya admin mengisikan data pada form 

dan menekan tombol Simpan untuk menyimpan 
data. 

4. Sistem menyimpan data yang berhasil diisikan 
ke basisdata 

5. Kemudian sistem mengakhiri kegiatan ini. 
Untuk flowchart dari penjelasan diatas terlihat 

pada gambar 2.3 
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Gambar 2. 3 Flowchart Input Data 

 
2.3 Perancangan Antar Muka  

 
Perancangan antarmuka untuk wajib pajak 

hanya dengan text sms yang dikirim ke sistem. 
Sedangkan, perancangan antarmuka untuk Aplikasi 
SMS gateway untuk sistem akses atau input data 
kendaraan menggunakan PHP dengan MYSQL 
sebagai databasenya. 

 
2.3.1 Perancangan Halaman utama 
 

Pada sistem SMS Gateway Berbasis Web 
Untuk  Pajak Kendaraan Bermotor ini dalam 
pembuatan tampilannya terbagi dalam beberapa 
bagian, bagian atas sebagai peletakkan banner, 
dilanjutkan dibawahnya sebagai bagian menu dan 
untuk menampilkan data tampilan terletak di 
bawahnya lagi. Untuk rancangan antarmuka 
halaman utama terlihat pada gambar 2.4 

 

 
Gambar 2. 4 Rancangan Halaman Utama  

 
2.3.2 Perancangan Format SMS 
 

Perancangan format sms merupakan tahapan 
ditentukannya format SMS yang dikirimkan wajib 

pajak terhadap sistem. Perancangan ini ditentukan 
agar wajib pajak dapat menerima SMS balasan dari 
sistem sesuai dengan apa yang dikehendaki. Adapun 
Format sms panduan yang dapat digunakan oleh 
wajib pajak  sebagai berikut. 

 INFO<spasi>Nomor Polisi : format sms 
untuk menanyakan data kendaraan 

 SARAN<spasi>isi saran 
 
3. Implementasi 

 
Implementasi antarmuka untuk sistem Aplikasi 

SMS Gateway berbasis Web untuk Pajak Kendaraan 
Bermotor ini  ini mempunyai beberapa tampilan dan 
form-form yang berfungsi sesuai fungsinya masing-
masing. 

 
3.1 Halaman Utama 

 
Halaman utama merupakan tampilan pertama 

kali yang ditampilkan setelah berhasil login. Semua 
menu pengolahan akan bisa diakses, seperti : menu 
inbox, balas sms, kirim sms, sms pajak, sentitems, 
info, dan input data kendaraan. Tampilan dari 
halaman utama terlihat pada gambar 3.1  

 

 
Gambar 3. 1 Halaman Utama 

 
3.2 Halaman Inbox 

 
Halaman Inbox merupakan tampilan yang 

didalamnya menampilkan setiap sms yang masuk. 
SMS yang dikirim oleh masyarakat semuanya akan 
tersaji dalam halaman inbox ini. Adapun data yang 
ditampilkan antara lain: nomor, tanggal kirim sms, 

Gambar 3. 2 Halaman Inbox 
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  // membuat SMS balasan 
  
  $query3 = "INSERT INTO 
outbox(DestinationNumber, Coding, 
TextDecoded) VALUES ('$noPengirim', 
'Default_No_Compression', '$reply')"; 
  $hasil3 = mysql_query($query3); 
  
  // ubah nilai 'processed' menjadi 
'true' untuk setiap SMS yang telah 
diproses 
  
  $query3 = "UPDATE inbox SET 
Processed = 'true' WHERE ID = '$id'"; 
  $hasil3 = mysql_query($query3); 
} 
?> 

nomor pengirim, isi sms, balas, dan hapus.  
Tampilan halaman inbox terlihat pada gambar 3.2  

 
Didalam script php inbox ini disisipkan juga 

script php untuk membalas sms secara otomatis ke 
nomor HP pengirim, terlihat pada gambar 3.3  

 
 

3.3 Halaman Kirim dan Balas SMS 
 
Halaman Kirim dan Balas SMS merupakan 

lanjutan dari halaman Inbox, karena menu kirim dan 
balas SMS ini berada didalam halaman inbox. 
Halaman balas SMS digunakan untuk membalas 
SMS yang sudah masuk ke tabel inbox. Sedangkan 
halaman kirim SMS digunakan untuk mengirim 
SMS.  

 
3.4 Halaman SMS Pajak  

 
Halaman SMS Pajak merupakan merupakan 

menu yang digunakan admin untuk mengirim 
pemberitahuan kepada wajib pajak akan tanggal 
pajak kendaraan. Admin cukup menekan menu kirim 
sms pajak, maka sistem akan mengecek dengan 
bahasa pemrograman php untuk mengecek pada 
database data mana aja yang akan dikirim di sms 
pemberitahuan. Skrip SMS Pajak terlihat pada 
gambar 3.4  

 
3.5 Halaman Sent Items 

 
 Tampilan halaman sentitems digunakan untuk 

menampilkan semua sms yang telah dikirimkan 
admin ke masyarakat. Halaman sentitem ini berguna 
bagi admin untuk mengetahui sms mana saja yang 
sudah terkirim atapun yang gagal terkirim ke 
masyarakat. 
 
3.6 Halaman Input Data  

 
Halaman ini digunakan untuk menambah data 

kendaraan baru. Halaman ini terdiri dari beberapa 

Inputan, diantaranya : no HP, Nomor Polisi, Nama, 
Alamat, Jenis Kendaraan, Merk Kendaraan, Nomor 
rangka dan Nomor mesin.   
 
3.7 Halaman Cari Data  

Halaman cari data merupakan menu untuk 
menampilkan data kendaraan yang tersimpan pada 
database.  

 

 
 

 

<? 
include_once("./includes/my.conf.php"); 
include_once("./includes/portia.class.php"); 
 
$tpl = new 
POrtiaTemplate("./templates/smspajak.html"); 
$tpl->write(); 
?> 
<h1>SMS Pajak Running...</h1> 
<meta http-equiv="refresh" content="10; 
url=<?php $_SERVER['PHP_SELF']; ?>"> 
<? 
$link = koneksidb(); 
$tigaHariBesok = date('Y-m-d', mktime(0, 0, 0, 
date("m")  , date("d")+3, date("Y"))); 
 
$query = "SELECT * FROM kendaraan WHERE 
tglPajak = '$tigaHariBesok'"; 
$hasil = mysql_query($query); 
if(!$hasil){ 
 $message =  'Error on  ' . 
mysql_error(); 
 die($message); 
} 
while ($data = mysql_fetch_array($hasil)) 
{   
   // Membaca nomor HP dan nama  
   $noHP  = $data['noHP']; 
   $nama  = $data['nama']; 
   $nopol  = $data['nopol']; 
   $tglPajak = $data['tglPajak']; 
   // Input data ke tabel kirim 
   $query2 = "INSERT INTO kirim (noHP) VALUES 
('$noHP')"; 
   $hasil2 = mysql_query($query2); 
  
   // Jika proses insert ke tabel kirim sukses 
maka kirim sms ucapan 
   if ($hasil2) 
   { 
      $pesanSMS = "Kpd yang terhormat :  " . 
       $nama .  
       ", Nomor 
Polisi " . 
       $nopol . 
       " Jatuh 
tempo pajak anda tanggal " . 
       $tglPajak 
. 
       " 
Silahkan membayar di Samsat Bekasi."; 
      $query2 = "INSERT INTO 
outbox(DestinationNumber, Coding, TextDecoded) 
VALUES ('$noHP', 'Default_No_Compression', 
'$pesanSMS')"; 
   mysql_query($query2);    
   if(!mysql_query($query2)){ 
  echo 'Tidak ada data yang di 
entry'; 
  echo mysql_error(); 
  exit; 
   }     
   } 
}  
?> 
<script language="javascript"> 
//location.href = "senitem.php"; // ini untuk 
redirect 
</script> 

Gambar 3. 3 Auto Reply 

Gambar 3. 4 SMS Pajak
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4. Pengujian 
 
Pengujian ini dilakukan untuk memastikan 

apakah sistem berjalan sesuai tujuan yang 
diinginkan. Pada tahap ini dapat diuraikan sebagai 
berikut : 

 
4.1 Pengujian Black-Box 

 
Pengujian black-box berfokus pada persyaratan 

fungsional perangkat lunak. Pengujian ini 
memungkinkan perekayasa perangkat lunak 
mendapatkan serangkaian kondisi in-out yang 
sepenuhnya menggunakan semua persyaratan 
fungsional untuk suatu program. Pengujian ini 
berusaha menemukan kesalahan dalam katagori 
diantaranya fungsi-fungsi yang tidak benar atau 
hilang, kesalahan interface, kesalahan dalam struktur 
data atau akses database eksternal, kesalahan 
kinerja, inisialisasi dan kesalahan terminasi. 

 
4.2 Pengujian Sistem oleh Admin 

 
Pengujian ini dilakukan oleh admin dengan 

mencoba mengirimkan SMS dengan format yang 
telah disediakan dan melakukan input data 
kendaraan untuk mendapatkan SMS pemberitahuan 
tentang pajak kendaraan bermotor. 

 
Tabel 4. 1 Identifikasi Pengujian 

 

5. Kesimpulan  
 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 
yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa : 
1. Sistem SMS Gateway berbasis web untuk Pajak 

Kendaraan ini merupakan sistem yang mampu 
melakukan pengiriman sms dan membalas sms 
yang masuk ke sistem secara otomatis kepada 
masyarakat yang mempunyai kendaraan 
bermotor di wilayah Kabupaten Bekasi. 

2.  Selain untuk penyampai informasi pajak, juga 
sebagai suatu wadah untuk menampung segala 
bentuk kritik, saran, ataupun pengaduan yang 
bermanfaat bagi masyarakat pemilik kendaraan 
di Samsat Kabupaten Bekasi.  

3. Sistem yang dibuat mampu untuk melakukan 
Auto Reply terhadap sms yang masuk dengan 
formt INFO<spasi>Nomor Polisi dan 
SARAN<spasi>Isi Saran. 

4. Sistem informasi SMS Gateway untuk pajak 
kendaraan bermotor ini yang berbasis web ini 
diwujudkan dengan pembuatan suatu aplikasi 
menggunakan PHP sebagai bahasa 
pemrograman, MySQL sebagai basis data dan 
Gammu sebagai Engine SMS Gateway. 
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Abstrak 
Untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dibidangnya, dapat diperoleh dengan prestasi yang diupayakan oleh 
Perguruan Tinggi dan dengan dukungan Sistem Informasi. Diperlukan suatu peningkatan mutu yang 
berkesinambungan, salah satu komponen untuk peningkatan mutu tersebut adalah kedisiplinan mahasiswa dalam 
mengikuti proses pembelajaran. Untuk mendapatkan hal-hal tersebut terdapat kendala utama seperti informasi 
penunjang yang disampaikan sering tidak relevan, sehingga diperlukan suatu Sistem Informasi Indeks Kehadiran 
Mahasiswa yang diharapkan dapat menjadi penunjang keputusan bagi pemimpin pemangku kepentingan di 
Perguruan Tinggi seperti dosen, kepala jurusan, pembantu ketua / pembantu dekan  dan dekan. Dengan adanya 
sistem ini, penyajian informasi dapat sesuai dengan relevansinya untuk setiap tingkatan level manajemen, 
dengan demikian pekerjaan lebih terarah serta menghasilkan peningkatan kinerja. Peningkatan kinerja para 
pemegang peranan penting akademik akan memberikan motivasi yang tinggi bagi mahasiswa untuk menjadi 
lulusan yang bermutu dan siap bersaing. 
 
Kata kunci : sistem, informasi, DSS, relevan, indeks. 
 
1. Pendahuluan 

 
Untuk menuju Perguruan Tinggi yang dapat 

menghasilkan lulusan yang kompeten dibidangnya, 
salah satunya dapat diperoleh dengan prestasi yang 
diupayakan oleh Perguruan Tinggi dan dengan 
dukungan Sistem Informasi. Diperlukan suatu 
peningkatan mutu yang berkesinambungan, salah 
satu komponen untuk peningkatan mutu tersebut 
adalah kedisiplinan mahasiswa dalam mengikuti 
proses pembelajaran.  

Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan 
suatu Sistem Informasi yang dapat dipakai sebagai 
salah satu acuan.  

 

1.1. Latar Belakang 
 
Yang melatarbelakangi penelitian ini adalah 

pada permasalahan evaluasi terhadap aktivitas 
belajar mengajar serta relevansi informasi yang 
diterima sebagai penunjang dalam pengambilan 
keputusan terkait Indeks Kehadiran Mahasiswa. 
Penelitian ini juga berorientasi pada lapangan 
(kedisiplinan kehadiran mahasiswa dalam 
mengikuti proses belajar mengajar), serta 
kebutuhan Perguruan Tinggi untuk mendapatkan 
informasi kehadiran mahasiswa yang relevan, 
akurat dan cepat. 

Penelitian ini diharapkan menghasilkan suatu 
sistem yang dapat dijadikan sebagai suatu prototipe 
bagi Perguruan Tinggi sebagai sistem penunjang 
dalam melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi 
khususnya pada bidang pengajaran. 
 
 
 

1.2. Tujuan 
Tujuan penelitian yaitu merancang Sistem 

Penunjang Keputusan bagi user  pada bidang  
Akademik berdasarkan Indeks Kehadiran 
Mahasiswa. Secara detail dapat dijabarkan sebagai 
berikut : 
1) Untuk memudahkan bagi pihak terkait di 

Perguruan Tinggi untuk mendapatkan informasi 
kehadiran mahasiswa yang relevan, akurat dan 
cepat, dalam upaya peningkatan mutu lulusan 

2) Untuk memudahkan pimpinan dalam 
melakukan pengambilan keputusan karena 
sistem yang akan dibangun merupakan sistem 
penunjang keputusan. 

3) Untuk membantu proses evaluasi terhadap 
aktivitas belajar mengajar. 

 
1.3. Masalah 

 
Masalah yang dapat dirumuskan dalam 

penelitian ini adalah disain sistem seperti apakah 
yang penyajian informasinya dapat mengakomodir 
rekapitulasi data setiap semester, yang penyajian 
informasinya relevan, cepat dan akurat, dan 
informasi yang dapat menunjang pengambilan 
keputusan bagi user pada bidang akademik. 
 
2. Landasan Teori 

 
2.1. Sistem Informasi 

 
Sistem adalah suatu jaringan kerja dari 

prosedur-prosedur yang saling berhubungan, 
berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu 
kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran 
yang tertentu.  Informasi adalah data yang diolah 
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menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih 
berarti bagi yang menerimanya. Berdasarkan 
pengertian tersebut dapat dilihat bahwa data dapat 
disebut sebagai suatu informasi apabila data 
tersebut sudah diolah sehingga menjadi bentuk 
yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang 
menerimanya. 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. 

Pengembangan system (systems development) dapat 
berarti menyusun suatu sistem yang baru untuk 
menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan 
atau memperbaiki sistem yang telah ada. [1] 
 
2.2. Unified Modelling System (UML) 

 
Unified Modeling Language (UML) 

merupakan salah satu alat bantu yang sangat handal 
di dunia perkembangan sistem yang berorientasi 
object. Hal ini disebabkan karena UML 
menyediakan bahasa pemodelan visual yang 
memungkinkan bagi pengembang sistem untuk 
membuat cetak biru atas visi mereka dalam bentuk 
yang baku, mudah dimengerti serta dilengkapi 
dengan mekanisme yang efektif untuk berbagi 
(sharing) dan mengkomunikasikan rancangan 
mereka dengan yang lain[2].  
 
2.3. SQL Server 

 
SQL Server adalah tool yang digunakan dalam 

membangun suatu database, dalam database pada 
umumnya informasi tersimpan dalam tabel – tabel 
yang secara logika merupakan struktur dua dimensi 
terdiri dari baris (row atau record) dan kolom 
(column atau field). Pada SQL Server menggunakan 
perintah-perintah SQL (Structured Query 
Language) seperti Insert, Update, Delete, Select [3].  
 
2.4. Active Server Pages (ASP) 

 
ASP (Active Server Pages) adalah teknologi 

server scripting yang memungkinkan kita untuk 
membuat web dinamis dan interaktif. Sejatinya 
halaman ASP adalah sekumpulan script yang 
dieksekusi, diproses di web server (komputer 
remote/local dimana file-file ASP itu disimpan), 
dan kemudian hasil dari eksekusi tersebut baik 
berupa halaman HTML maupun format data lain 
yang diinginkan (XML, FLat Text etc.) baru 
dikirimkan ke browser client. Jadi halaman ASP ini 
hanya dapat dieksekusi di sisi server dan hasilnya 
yang akan dilihat oleh user bukan script ASP itu 
sendiri (server-side scripting). ASP merupakan 
pelengkap untuk HyperText MarkUp Language 
(HTML) yang dapat digunakan untuk memberikan 
kekuatan fleksibilitas untuk menjalankan HTML 

dan membuat halaman web menjadi lebih 
spektakuler, interaktif, personal serta up-to-date[4].  
 
2.5. Data Warehouse 

 
Secara konsep data warehouse adalah database 

yang mengumpulkan dan menyimpan data dari 
berbagai sumber informasi. Pendekatan data 
warehouse ini lebih banyak memberikan 
keuntungan jika dibandingkan dengan database 
biasa. Teknologi data warehouse telah sukses 
diterapkan diberbagai industri. Sebagai contoh 
industri manufaktur, retail, finansial, transportasi, 
telekomunikasi dan sebagainya. 

Sebagai tambahan informasi, perkembangan 
saat ini data warehouse digunakan sebagai sumber 
data untuk Business Intelligence (BI), 
penyempurnaan Customer Relationship 
Management (CRM) ataupun Data Mining (DM)[5].  
 
2.6. Sistem Penunjang keputusan 

 
Sistem Penunjang Keputusan dipelajari untuk 

membedakan antara masalah terstruktur, masalah 
semi terstruktur, dan masalah tidak terstruktur. 
Setelah itu nantinya dapat bermanfaat sebagai 
solusi yang dapat membantu dalam menunjang 
pengambilan keputusan semi terstruktur. Sistem 
Penunjang Keputusan (SPK) merupakan model 
representasi dari konsep perencanaan, evaluasi dan 
kontrol[6].  
 
3. Research Methode 

 
a. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data primer pada penelitian ini 
dilakukan dengan metode survei. Metode survei 
adalah metode pengumpulan data primer yang 
menggunakan pertanyaan lisan dan tulisan. Metode 
ini memerlukan adanya kontak atau hubungan 
antara peneliti dengan subyek (responden) 
penelitian. Untuk memperoleh data yang 
diperlukan, dilakukan dengan cara: wawancara 
disertai dengan kuisioner. 
 

b.  Metode Penelitian 
Dalam melakukan pengumpulan data 

sekunder, peneliti mendapatkannya secara tidak 
langsung atau melalui media perantara (diperoleh 
dan dicatat pihak lain) dan data sekunder tersebut 
merupakan data internal. Data internal merupakan 
data-data yang ada dan didapat dari organisasi atau 
perusahaan yang diteliti. 
 
Metode penelitian yang dipakai peneliti dalam 
melakukan analisa pada Perguruan Tinggi adalah 
sebagai berikut: 
- Mempelajari prosedur-prosedur yang terkait 

dengan Kehadiran Mahasiswa di Perguruan 
Tinggi. 
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- Mempelajari aktifitas dan kegiatan akademik di 
Perguruan Tinggi. 

- Mempelajari Buku panduan dan peraturan 
perkuliahan di Perguruan Tinggi. 

- Buku panduan dosen di Perguruan Tinggi. 
- Mempelajari dokumen-dokumen lainnya yang 

didapat dari Perguruan Tinggi. 
- Meninjau kekurangan dan kelemahan sistem yang 

sedang berjalan. Apakah sistem yang berjalan 
sudah optimal dan mendukung  perhitungan 
indeks mutu dosen,  apakah sistem yang berjalan 
dapat berfungsi sebagai penunjang proses 
evaluasi terhadap aktivitas belajar mengajar, 
apakah sistem yang berjalan dapat menunjang 
pimpinan dalam pengambilan keputusan terkait 
proses belajar mengajar. 

- Membuat rancangan awal (rancangan umum) 
untuk Perguruan Tinggi, yang selanjutnya akan 
dipakai sebagai acuan untuk merancang dan 
mengembangkan sistem pada Perguruan Tinggi. 

 
4. Hasil dan Pembahasan 

 
Berdasarkan hasil peninjauan (melalui 

kuesioner) terhadap kekurangan dan kelemahan 
sistem yang sedang berjalan, maka diperlukan 
sistem data warehouse untuk mengelola data yang 
berguna dalam pengambilan keputusan. Diperlukan 
penyajian informasi yang memperhatikan sisi 
relevansinya untuk setiap tingkatan level 
manajemen, mulai dari dosen, Kepala Jurusan, 
Pembantu Dekan bidang akademik, dan Dekan. Hal 
ini dilakukan agar tiap level management dapat 
melakukan evaluasi sehingga dalam kegiatannya 
dapat dilakukan peningkatan-peningkatan kinerja. 
Karena dengan meningkatnya kinerja para 
pemegang peranan penting akademik akan 
memberikan motivasi yang tinggi bagi mahasiswa 
untuk menjadi lulusan yang bermutu dan siap 
bersaing. Pada Tabel 1 ditampilkan rekapitulasi 
kuisioner dari sistem yang berjalan. 
 

Tabel 1.  Rekapitulasi Kuisioner Sistem Berjalan 
NO 

KATEGORI DALAM 
ANALISIS 

NILAI KETERANGAN 

1 Kemudahan Dalam 
Penggunaan 
(Perceive Ease of Use / 
PEOU) 

3 Bisa dikatakan bahwa 
user menganggap system 
berjalan tidak begitu 
mudah dalam 
penggunaannya untuk 
menunjang kerjanya 

2 Kegunaan atau Manfaat 
(Perceive Usefulnes / 
PU) 

2.2 Bisa dikatakan bahwa 
system berjalan dianggap 
tidak berdaya guna dalam 
menunjang kerja user 

3 Perilaku Dalam 
Penggunaan 
(Attitude Toward Using 
/ ATU) 

2.1 Bisa dikatakan bahwa 
system berjalan tidak 
menunjang user dalam 
menjaga perilaku dalam 
menggunakan sistem 

4 Kecenderungan Untuk 
Menggunakan 
(Behavioral intention to 
Use / BIU) 

1.8 Bisa dikatakan bahwa 
user tidak memiliki 
kecenderungan untuk 
menggunakan system 
berjalan 

5 Kebiasaan Penggunaan 
Secara Aktual 

2.1 Bisa dikatakan bahwa 
user tidak tertarik untuk 

(Actual Usage 
Behaviour / AUB) 

membiasakan diri untuk 
menggunakan system 
berjalan secara actual 

Kriteria nilai; nilai 1=sangat tidak setuju (sts), 
nilai 5= sangat setuju (ss) 

4.1. Pembahasan 
 
UML (Unified Modelling Language) adalah 

bahasa pemodelan visual yang mudah dipahami dan 
dilengkapi dengan mekanisme yang efektif untuk 
berbagi (sharing) dan mengkomunikasikan 
rancangan[7]. Penggambaran dapat menggunakan 
beberapa tools, salah satunya adalah Rational Rose 
yang dapat menggambarkan rancangan sistem[8].  

 
- Class Diagram Sistem Informasi Indeks 

Kehadiran Mahasiswa. 
Selama menganalisa sistem yang berjalan saat 

ini, perangkat lunak sudah menggunakan database. 
Database yang digunakan tidak dinilai buruk hanya 
saja database absensi mahasiswa yang belum 
berfungsi optimal. Alasan database belum 
dikatakan optimal karena database belum memiliki 
data warehouse (berdasarkan hasil kuisioner), 
sehingga setiap pergantian semester data absensi 
mahasiswa tersebut harus di backup dan database 
perkuliahan di-reset.  

 

 
Gambar  1. Class Diagram Database Transaksi 

 
- Sequence Diagram Sistem Informasi Indeks 

Kehadiran Mahasiswa. 
Diagram Sequence yang digambarkan pada 

Sistem Informasi Indeks Kehadiran Mahasiswa ada 
dua, yaitu Diagram Sequence Pengajaran dan 
Diagram Sequence Evaluasi Perkuliahan.  

Diagram Sequence Pengajaran menunjukkan 
tahapan apa saja yang terjadi saat dosen mengajar 
sampai terciptanya rekapitulasi kehadiran 
mahasiswa. Rekapitulasi absensi ditampilkan mulai 
dari awal perkuliahan sampai hari aktif. 
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Gambar 2. Diagram Sequence Pengajaran 

 
Diagram Sequence Evaluasi Perkuliahan 

menunjukkan tahapan mengenai beberapa pihak 
yang berkepentingan untuk melakukan evaluasi 
terhadap Indeks Kehadiran Mahasiswa. Pihak yang 
berkepentingan tersebut antara lain ; Dosen, Kepala 
Jurusan, Pembantu ketua / dekan bidang Akademik 
dan Dekan. 

 
- Rancangan Database 

History database (dengan data warehouse) 
yang dirancang digunakan sebagai sarana 
kelengkapan informasi Indeks Kehadiran 
Mahasiswa. Dengan adanya history pada database 
kehadiran mahasiswa, maka kebutuhan akan Sistem 
Informasi  Indeks Kehadiran Mahasiswa menjadi 
lengkap dan bahan untuk evaluasi bagi pimpinan 
akan lebih akurat. [9] 

Pada akhirnya informasi akan sangat berguna 
sebagai penunjang untuk mengambil keputusan 
bagi pimpinan. [10] 

Class diagram (gambar 4) menggambarkan 
relasi antar tabel pada datawarehouse yang 
digunakan untuk Sistem Informasi Indeks 
Kehadiran Mahasiswa. Tabel yang dibuat untuk 
datawarehouse tersebut ada 6 tabel, diantaranya 
adalah Tabel D_teknikPengajaran, Tabel 
K_kompetensiDosen,Tabel K_dosenKompetenMK, 
Tabel K_disiplinDosen, Tabel K_IKDosen, dan 
Tabel A_kinerjaKajur. 

 

 
Gambar 3. Sequence Diagram Evaluasi 

 Perkuliahan 
 

 
Gambar 4. Class Diagram untuk Datawarehouse 

 
- Rancangan Tampilan 

Setelah membuat rancangan database, 
langkah selanjutnya adalah membuat rancangan 
tampilan Sistem Informasi Indeks Kehadiran 
Mahasiswa berbasis web. Rancangan tampilan 
aplikasi dibuat dengan menggunakan  Macromedia 
Dreamweaver dan program aplikasi ASP.NET 
(Active Server Pages), dikoneksikan dengan 
database yang menggunakan SQL Server.  

Sebagaimana teknologi selalu dikembangkan, 
maka program aplikasi ASP.NET dikembangkan 
dari program aplikasi ASP yang di bawa oleh 
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Microsoft, hal ini sebagai upaya optimalisasi dalam 
web based programming. [4] 

Tools yang digunakan untuk mengkoneksikan 
antara program aplikasi dengan database adalah 
Visual Web Developer. [11] 

Berdasarkan pengolahan data warehouse 
indeks kehadiran mahasiswa melalui proses data 
mining, maka dihasilkan beberapa informasi dalam 
bentuk grafik berikut :  

 

 
Gambar 5(a). Grafik Dosen per-minggu 

 

 
Gambar 5(b). Grafik Dosen untuk beberapa mata 

  kuliah selama 1 semester 
 

 
Gambar 5(c). Grafik dosen kompeten mata kuliah 

 
1. Gambar 5(a) merupakan hasil pengolahan 

indeks kehadiran mahasiswa untuk memberikan 
gambaran bagi dosen dalam melakukan evaluasi 
pada teknik pengajaran dari jumlah kehadiran 
mahasiswa setiap minggu. 

2. Dengan gambar 5(b) Kepala Jurusan (Kajur) 
dapat melakukan evaluasi terhadap kompetensi 
dosen-dosen dibawah jurusannya masing-
masing selama mengajar 1 semester untuk 
beberapa matakuliah yang diampuh. 

3. Dengan gambar 5(c) Kepala Jurusan dapat 
melakukan evaluasi terhadap dosen-dosen yang 
kompeten untuk mengajar matakuliah binaan 
jurusannya dari rata-rata kehadiran mahasiswa 
selama 1 semester (per-semester) 

4. Dengan gambar 6(a) Kepala Jurusan dapat 
melakukan evaluasi terhadap kinerja dosen-
dosen dibawah binaannya selama 1 semester 
dan akan diberikan reward bagi yang terbaik. 
Hasil ini diambil dari kelengkapan bahan ajar 
dan kedisiplinan kehadiran mahasiswa dikelas. 

 

 
Gambar 6(a). Grafik Indeks Kinerja Dosen 

 
5. Dengan gambar 6(b), untuk kurun waktu 

beberapa semester dan tahun ajaran, seorang 
kepala jurusan dapat melakukan evaluasi pada 
kinerja dosen-dosen binaannya yaitu hasil 
proses dari kedisiplinan dosen dalam 
melengkapi bahan ajarnya. 

 

 
Gambar 6(b). Grafik Indeks KinerjaDosen untuk 

beberapa semester 
 
6. Dengan gambar 7(a) Pembantu dekan / ketua 

bidang akademik dapat melakukan Evaluasi 
Indeks Kinerja Jurusan selama beberapa 
semester. Hasil ini diambil dari kelengkapan 
bahan ajar dan kedisiplinan kehadiran dosen 
binaannya 

 
 Indeks Kinerja Jurusan  SI 

 
Gambar 7(a). Grafik Indeks Kinerja Jurusan per-

semester dan Tahun Ajaran 
 

 
Gambar 7(b). Grafik Indeks Kinerja per-semester 

dan Tahun Ajaran 
 
7. Ketua atau Dekan dapat melakukan evaluasi 

pada Indeks Kinerja Akademik selama beberapa 
semester. 

 
Berdasarkan pengujian prototype Sistem yang 

diusulkan dan hasil rekapitulasi kuisioner, maka 

Kelas PA102 

 
Semester Ganjil 2009 

 
Semester Ganjil 2009 
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dapat digambarkan dengan singkat seperti pada 
tabel 2 berikut ini : 
 
Tabel 2 Tabel hasil penelitian dan Pembahasan 
User Pengambilan 

Keputusan 
Penyelesaian 
(Solusi) 

Dampak 

Dosen Evaluasi teknik 
pengajaran. 

Dukungan 
informasi 
berupa grafik 
Trafic 
kehadiran 
mahasiswa. 

Evaluasi dapat 
dilakukan dengan 
mudah, sehingga 
kualitas 
pembelajaran dapat 
selalu ditingkatkan. 

Kepala 
Jurusan 

Pemberian 
reward bagi 
para Dosen 
yang selalu 
disiplin / 
kinerjanya baik 
 

Dukungan 
informasi 
berupa grafik 
kedisplinan 
kehadiran 
Dosen dan 
grafik kinerja 
Dosen. 

Keputusan 
pemberian reward 
bagi para Dosen 
dapat dilakukan 
dengan cepat, tepat 
dan relevan. 

Pendistribusian 
jumlah sks ke 
setiap Dosen 
Binaan 

Dukungan 
informasi 
berupa grafik 
kedisplinan 
kehadiran 
Dosen. 

Keputusan 
Pendistribusian 
jumlah sks ke 
masing-masing 
Dosen dapat 
dilakukan dengan 
tepat. 

Pendistribusian 
matakuliah bagi 
Dosen binaan 
 

Dukungan 
informasi 
berupa grafik 
untuk Evaluasi 
kompetensi 
Dosen binaan. 
 

Kajur dapat dengan 
mudah 
mendistribusikan 
matakuliah yang 
tepat dan relevan  
bagi masing-masing 
Dosen binaan. 

Menetapkan 
dosen 
koordinator 
setiap 
matakuliah 
binaan setiap 
awal tahun 
ajaran 
 

Dukungan 
informasi 
berupa grafik 
Dosen yang 
berkompeten 
untuk 
Matakuliah. 

Kajur dapat 
menetapkan Dosen 
koordinator untuk 
setiap matakuliah 
binaannya dengan 
cepat dan tepat 
setiap tahun ajaran 

Rekomendasi 
promosi dosen 
untuk diangkat 
menjadi staff. 
 

Dukungan 
informasi 
berupa grafik 
kedisplinan 
kehadiran 
Dosen dan 
grafik kinerja 
Dosen. 

Rekomendasi  Dosen 
yang diberikan kajur 
dapat diputuskan 
dengan cepat dan 
tepat. 

Pembantu 
Dekan 
(PD) 
bidang 
akademik 

Pemberian 
reward dan 
pengarahan 
Kepala Jurusan 

Monitoring 
Kinerja masing-
masing Jurusan 
dengan grafik 
setiap semester. 
  

PD bidang 
Akademik dapat 
dengan mudah 
memperoleh 
informasi untuk 
memberikan reward 
jika ada peningkatan 
kinerja jurusan atau 
memberikan arahan 
dan masukan jika 
terdapat kemunduran 
kinerja di jurusan. 

 
5. Kesimpulan 

Optimalisasi Data Warehouse Indeks 
Kehadiran Mahasiswa yang dikembangkan berbasis 
web internal diharapkan dapat menjadi penunjang 
keputusan bagi pemimpin yaitu Kepala Jurusan, 
Pembantu Dekan bidang akademik dan Dekan.  
Beberapa kelebihan yang dapat diperoleh jika 
Sistem Informasi Indeks Kehadiran Mahasiswa ini 
implementasikan antara lain  :   
1. Memudahkan bagi pihak terkait di perguruan 

tinggi dalam salah satu upaya meningkatkan 
mutu lulusan karena mendapatkan informasi 
yang relevan, akurat dan cepat. 

2. Memudahkan pemimpin di perguruan tinggi 
dalam melakukan pengambilan keputusan 
terkait pengajaran karena didukung dengan 
sistem yang memberikan informasi yang 
relevan, akurat dan cepat. 

3. Sangat membantu proses evaluasi terhadap 
aktivitas belajar mengajar karena data didapat 
secara realtime dan historical dari aktivitas 
belajar mengajar. 

4. Penyajian informasi sesuai dengan relevansinya 
untuk setiap tingkatan level management, mulai 
dari dosen, Kepala Jurusan, Pembantu Dekan 
bidang akademik, dan Dekan, sehingga 
pekerjaan lebih terarah. 

5. Pekerjaan yang lebih terarah akan menghasilkan 
peningkatan kinerja pihak terkait. 

Peningkatan kinerja para pemegang peranan 
penting akademik akan memberikan motivasi yang 
tinggi bagi mahasiswa untuk menjadi lulusan yang 
bermutu dan siap bersaing. 
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Abstrak 

Pada penelitian ini diterapkan normalisasi dan pembobotan pada teknik blending dengan metode Poisson 
sehingga dapat diperoleh citra hasil blending dimana daerah batas antara dua citra yang di-blending dapat 
menyatu dengan sempurna tanpa harus melakukan pengeditan gambar secara manual. Citra asal yang akan 
diblending kedalam citra target disegmentasi terlebih dahulu menggunakan metode tresholding untuk membuat 
mask. Metode Poisson diterapkan pada citra input dan target untuk mendapatkan nilai yang setelah dinormalisasi 
kedalam [0 1] akan menjadi bobot dalam perhitungan nilai piksel baru  pada daerah perbatasan antara citra asal 
dan target. Percobaan dilakukan pada sejumlah citra menunjukkan bahwa penggunaan bobot ternormalisasi hasil 
perhitungan poisson memberikan efek keabuan yang makin meningkat mendekati batas luar citra asal. Hal ini 
menunjukkan bahwa prosentase nilai piksel pada batas terluar citra asal lebih besar dibandingkan daerah batas 
bagian dalam. Perhitungan  seemless cloning dilakukan dengan pembobotan tersebut menghasilkan gambar asal 
yang menyatu secara sempurna dengan citra target. 
 
Kata kunci : teknik blending, metode Poisson, segmentasi tresholding, mask, seemless cloning. 
 
 
1. Pendahuluan 
 

Citra merupakan salah satu komponen 
multimedia yang memiliki peranan sangat penting 
sebagai bentuk informasi visual. Citra dapat 
dimanipulasi atau diolah menjadi bentuk citra yang 
lebih baik atau lebih menarik Salah satu teknik 
manipulasi gambar yang sering dimanfaatkan para 
pekerja seni adalah blending. Secara umum, 
blending dapat diartikan sebagai pencampuran 
beberapa gambar menjadi satu gambar baru yang 
biasanya sulit didapatkan melalui gambar biasa. 
Blending citra banyak digunakan untuk membuat 
suatu perpaduan gambar yang menarik. 

Diantara beberapa teknik dalam blending citra 
adalah teknik Interpolasi Linear dan teknik 
Nonlinear Multiresolusi. [1]. Teknik interpolasi 
linier merupakan metode standar pencampuran citra 
setengah tembus terang. Beberapa kelemahan dari 
metode interpolasi linier adalah: (1) Menyebabkan 
kontras citra hasil Blending menjadi memudar/ 
menghilangkkan ketajaman warna,  (2) Warna yang 
ada terlihat membosankan, (3) Kehilangan detail/ 
rincian dalam proses Blending citra, (4) Tidak dapat 
mempertahan kan intensitas dan variasi yang 
diharapkan. Karena kelemahan-kelemahan tersebut, 
hasil blending tidak terlalu menarik.  

Teknik Multiresolusi Nonlinear ditujukan 
untuk mengatasi kelemahan teknik interpolasi linier.  
Teknik ini dirancang untuk melestarikan 

karakteristik visual yang menjadi kunci input 
gambar dan dapat memulihkan kontras warna yang 
hilang akibat Interpolasi Linear. Fungsi teknik ini 
menurut [1] adalah:(1) Melestarikan dan 
mempertahankan wilayah paling informatif dari 
input citra dengan menyeimbangkan relatif opacity 
dari masing-masing citra, (2) Menghasilkan sebuah 
citra yang koheren dan komposit yang berasal dari 
kombinasi yang berbobot dari komponen 
citra.Teknik Multiresolusi Nonlinear lebih fleksibel, 
dan memungkin kan user untuk menentukan kontras 
yang di inginkan sehingga citra dapat terlihat 
menarik dengan warna-warna yang tajam dan jelas 
sesuai dengan keinginan user. Perkembangan 
selanjutnya menunjukkan bahwa blending ditujukan 
tidak hanya pada seluruh bagian citra tetapi juga 
bagian yang diinginkan saja dapat diblending. Salah 
satu teknik yang digunakan adalah teknik poisson. 

Untuk menerapkan teknik poisson, digunakan 
citra target dan citra yang akan disisipkan. Citra 
yang akan disisipkan harus dapat digabungkan dan 
menyatu dengan citra target. Sebelum disisipkan 
citra akan disegmentasi terlebih dahulu, baru 
dilakukan proses blending. Penyisipan dapat 
dilakukan diseluruh area citra target.  

 
2. Metode Poisson 

 
Seiring dengan kemajuan teknologi 

dibidang pengolahan citra, kebutuhan akan blending 
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pada citra pun semakin meningkat. Blending tidak 
hanya ditujukan terhadap keseluruhan citra.  
Blending terhadap objek yang ditentukan pada suatu 
area tertentu dari citra merupakan jenis blending 
baru yang dibutuhkan. Salah satu teknik yang dapat 
digunakan adalah metode Poisson.  

Blending menggunakan teknik Poisson 
citra ini tertuju pada perubahan lokal dimana bagian-
bagian yang dituju secara manual dibatasi dalam 
seamless(garis yang terletak didaerah luar objek) 
dengan pola yang tertentu. Poisson menawarkan 
sebuah aplikasi dengan berbagai macam alat untuk 
mengedit seamless dan mengkloning bagian2 
tertentu menjadi suatu citra baru dari citra yang telah 
diseleksi. Teknik Poisson ini menggunakan 
persamaan matematika yang menggunakan 
persamaan diferensiasi parsial Dirichlet, dengan 
kondisi batas yang spesifik dari Laplasian.  

Ini pertama kali diperkenalkan oleh 
psikolog Lan and McCann 1971, bahwa tingkat 
intensitas cekungan yg rendah mengakibatkan citra 
terlihat sangat menonjol dengan efek yang tidak 
terlalu terlihat. Sebaliknya, variasi berikutnya 
merupakan konsep kebalikanya, efek pada citra lebih 
ditonjolkan dari pada citra itu sendiri. Kedua fungsi 
dari pembatasan skala ditentukan oleh nilai yang 
terdapat dalam batas objek yang diseleksi, ini 
disebut inferior laplasian.  

Untuk mengetahui area-area dan batasan 
kondisi yang belum diketahui pada persamaan di 
atas, persamaan Poisson secara angka dapat 
memecahkan tujuan tersebut. [3] 

Teknik Poisson ini sangat cukup untuk 
memecahkan masalah interpolasi untuk komponen 
warna yg berbeda. Perhitungan ini hanya terbatas 
pada gambar yang berskala.  

 

 
Gambar 1. Notasi Interpolasi pada Poisson 

 
Pada Gambar 1,  diilustrasikan bahwa v 

merupakan citra asal, yang telah diambil bagian 
objek terpilihnya. Notasi g merupakan terusan dari 
notasi v yang akan diblending dengan citra target. 
Sementara itu, yang menjadi citra target adalah citra 
yang diwakili dengan notasi S. Setelah dilakukan 
blending, citra dengan notasi g tersebut akan 
menjadi citra Ω (omega) dan piksel tetangga dari 
citra Ω (omega) tersebut akan menjadi citra ƏΩ 
(alpha omega). Dengan teknik Poisson, piksel 
tetangga atau citra ƏΩ (alpha omega) akan 
diblending sehingga menyatu dengan citra target 
atau S. Ini mengakibatkan citra hasil blending 

terlihat lebih halus atau terlihat alami. Citra baru 
yang menjadi hasil blending citra akan dinotasikan 
dengan f* sebagai gambar background dan f sebagai 
objek nya. 

Penggunaan metode Poisson dapat 
dipecahkan secara natural dengan menggunakan 
piksel grid dengan tidak mengurangi tingkat 
generalitasnya. kita tetap menyimpan / 
menggunakan notasi yg sama untuk melanjutkan 
objek dan bagian2 tertentu yg bebas. S dan Ω 
(omega) menjadi poin utama unttuk menentukan 
besarnya grid yang dimau, dan ƏΩ (alpha omega) 
menjadi batas dari Ω (omega). Grid dapat ditentukan 
dengan menggunakan seamless cloning. Perhitungan 
seamless ini dilakukan pada seluruh piksel terluar 
citra citra Ω (omega). [3]  

 
2.1 Seamless Cloning 

Alat untuk meng-cloning seamless terdiri 
dari beberapa sumber dan jarak yang dibatasi. 
Seamless  digunakan untuk menyamarkan gambar-
gambar yang diinginkan pada g atau untuk 
memasukkan elemen baru pada citra. Teknik ini 
dilakukan dengan fleksibilitas yang lebih tinggi dan 
mudah, atau disebut juga konvensional cloning. 
Seamless ini mengarah pada operasi morfologi. [3] 

Seamless  didasarkan pada nilai-nilai dari 
tetangga langsung di sekeliling titik obyek yang 
ditinjau. Pada metode Poisson, operasi yang 
digunakan adalah operasi terhubung-4 (4-
connected). Pada seamless menggunakan 4-
connected ini, tetangga yang diperhatikan adalah 
titik di sebelah kiri, kanan, atas dan bawah, seperti 
terlihat pada Gambar 2. [3]. 

 
Gambar 2.  Neighborhood 4-connected 

 
 Pada Gambar 2 terlihat P1 adalah piksel 
yang akan dihitung nilainya yang baru. P2 
merupakan piksel tetangga sebelah atas yang pada 
perhitungan Seamless dapat dituliskan dengan (i-
1,j), P4 sebagai piksel tetangga sebelah kanan yang 
dituliskan dengan (i,j+1), P8 sebagai piksel tetangga 
sebelah kiri yang dituliskan dengan (i,j-1) dan P6 
sebagai piksel tetangga sebelah bawah yang 
dituliskan (i+1,j).  

Urutan langkah melakukan blanding citra 
menggunakan metode Poisson yang diterapkan pada 
penelitian dapat dijelaskan dalam 3 langkah. 
Pertama tentukan citra asal, selanjutnya menentukan 
mask secara otomatis dengan cara melakukan 
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Gambar 3 (a), (b), (c) merupakan citra inputan,  

citra (d) merupakan citra hasil Blending menggunakan metode Poisson. 
 

segmentasi berdasarkan nilai treshold. Hasil proses 
treshold digunakan sebagai mask. Hasil proses 
masking pada citra asal di-blending dengan citra 
target menggunakan seemless cloning. Citra hasil 
blending menggunakan teknik Poisson dapat dilihat 
pada Gambar 3. Gambar 3(a) merupakan citra asal 
yang akan di ambil objeknya dari latar belakangnya 
sehingga menghasilkan citra masking seperti yang 
terlihat pada Gambar 3(b). Setelah dilakukan 
perhitungan Poisson dan seamless, citra pada 
Gambar 3(a), (b) dan (c) di-blending sehingga 
menghasilkan citra seperti yang terlihat pada 
Gambar 3(d). Perhitungan metode Poisson ini dapat 
dilihat pada subpokok bahasan 2.2. 
 
2.2 Perhitungan Metode Poisson 

 
Perhitungan nilai piksel baru pada citra target 

menggunakan metode Poisson dinyatakan oleh 
persamaan:  

 

(1) 
 

dimana f* adalah  citra asal, g adalah citra target, p 
adalah piksel, Ω adalah  piksel dibawah mask, ƏΩ 
adalah piksel tetangga dari p yang paling tidak 
memiliki 1 piksel di dalam mask, Np adalah  
tetangga dari piksel p, fp adalah nilai baru dari 
piksel p (yang akan dicari), f*p adalah nilai dari 
piksel p pada citra asal f* dan Vpq adalah gradient 
dari piksel tetangga pada citra target. 

Persamaan (1) dapat diselesaikan sebagai 
persamaan linier Ax = N. Dimana A merupakan 
matriks sparce, x merupakan parameter nilai baru 
yang akan dicari, dan  N adalah nilai yang didapat 
dari hasil penjumlahan nilai gradient pada citra 
target dengan jumlah nilai dari tetangga pada citra 
asal . Matriks A berisi elemen 4 pada posisi pixel 
pada daerah Ω dan -1 untuk posisi pixel tetangganya 
dalam kebertetanggaan 4. Nilai pixel baru dapat 
dihitung dengan persamaan (2): 

x = A\ N.                                                     (2) 
Nilai x dari penyelesaian diatas menghasilkan 

nilai yang sangat besar, sehingga perlu dilakukan 
proses normalisasi sehingga didapatkan hasil 
perhitungan dalam jangkauan nilai [0 1]. Nilai 
tersebut selanjutnya dijadikan sebagai bobot untuk 
menentukan nilai akhir dari proses seemless cloning. 
Penentuan nilai piksel baru dinyatakan oleh 
persamaan (3): 

            (3) 
3 Percobaan dan Analisa Hasil   
 

Ujicoba dilakukan pada sejumlah citra asal 
yang  berukuran 150 x 150 piksel yang diambil dari 
[2].  Urutan penerapan teknik blending dengan 
metode poisson tampak pada Gambar 4.  Gambar 
4(a) kanan  merupakan hasil dari proses tresholding 
terhadap citra asal yang selanjutnya disebut mask. 
Gambar 4(b) sebelah kanan adalh hasil segmentasi 
citra asal menggunakan mask.Gambar 4(c) adalah 
citra target. Penerapan hasil perhitungan metode 
poisson yang telah dinormalisasi secara langsung 
menghasilkan efek keabuan yang makin meningkat 
mendekati batas luar citra asal. Hal ini menunjukkan 
bahwa prosentase nilai piksel pada batas terluar citra 
asal lebih besar dibandingkan daerah batas bagian 
dalam pada daerah Ω. Untuk mendapatkan nilai 
piksel yang merupakan percampuran dengan bobot 
tertentu dari citra asal dengan citra target sebagai 
latar, perlu dilakukan penambahan langkah dengan 
menerapkan persamaan (3). 

 

 
(a) Segmentasi citra asal dengan tresholding 

menghasilkan mask 
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(b) Hasil masking digunakan untuk mengambil 

area citra asal yang akan diblending 

 
(c) Citra target 

 

 
(d) Hasil proses semless cloning menggunakan 

bobot yang dihitung menggunakan metode 
poisson setelah normalisasi. 

 

 
(e) Hasil proses perhitungan citra berdasarkan 

persamaan (4) 
Gambar 4. Hasil penerapan teknik blending 

dengan metode poisson. 
  

Hasil penerapan metode Poisson tanpa 
membagi daerah pada citra asal menjadi satu daerah 
saja menghasilkan proses seemless cloning yang 
diterapkan secara merata pada seluruh daerah  Ω. 
Hal tersebut belum sesuai untuk kondisi yang 

mengharapkan ada bagian dari citra asal yang tidak 
diblending dengan citra target secara tidak seragam.   

Hasil ujicoba pada beberapa gambar asal yang 
sulit dipisahkan dari latar belakangnya juga menjadi 
salah satu kendala dalam penerapan teknik blending 
dengan metode poisson, seperti pada Gambar 5.  

 
Gambar 5. Contoh kasus gagal diterapkan 

metode poisson 
4 Kesimpulan 

 
Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari 

penerapan metode Poisson untuk blending adalah 
sebagai berikut: 

1. Metode Poisson dapat diterapkan dalam 
teknik blending dengan melakukan dua langkah 
tambahan, yaitu normalisasi dan operasi 
pembobotan pada piksel citra asal dan target 
menggunakan nilai yang dihasilkan dari perhitungan 
Poisson.  

2. Proses blending dapat berjalan sesuai 
dengan yangdiinginkan apabila citra asal diletakkan 
pada posisi koodinat yang berada di dalam citra 
target. 

3. Keberhasilan proses segmentasi yang 
dilakukan pada citra asal menentukan hasil akhir 
dari penerapan teknik blending. Beberapa gambar 
asal yang tidak terlalu kontras dibandingkan dengan 
latarnya tidak menghasilkan mask yang diharapkan. 
Oleh sebab itu masih perlu diperbaiki teknik 
segmentasi yang akan digunakan.  
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Lampiran 
Terlampir sejumlah contoh hasil proses blending 
menggunakan metode poisson.  
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Abstrak 

Perencanaan Strategis Sistem Informasi (PSSI) dibuat untuk memperbaiki kondisi lingkungan SI saat ini dengan 
mengenali kebutuhan, mendefinisikan proses, kemudian dipilih aktifitas-aktifitas dan alokasi sumber daya untuk 
mencapai sasaran yang diinginkan. Perubahan yang terjadi di lingkungan Kopertis Wilayah IV didorong oleh 
beberapa faktor ekternal di antaranya perubahan di bidang politik, desentralisasi, dan berbagai perkembangan 
tantangan pembangunan yang dihadapi pemerintah. Berbagai perubahan ini membutuhkan dukungan SI dalam 
pelaksanaannya, untuk memfasilitasi tuntutan peningkatan kinerja, target waktu penyelesaian kegiatan, kualitas 
layanan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya. Sebagai upaya mengenali kebutuhan, pada penelitian ini dibuat 
model yang menghubungkan pengelolaan SI dari metodologi tahapan perencanaan strategis Anita Cassidy 
dengan model kesuksesan SI dari DeLone dan McLean. Hasil analisis dari komponen model diidentifikasi 
kelemahannya dan diusulkan upaya perbaikan dengan mengembangkan rekomendasi strategi. Rekomendasi 
terdiri dari tiga bagian, yaitu rekomendasi pengembangan visi dan arah SI yang disusun dengan mengacu pada 
visi dan arah bisnis, rekomendasi perencanaan strategi SI berupa acuan dan pedoman ideal yang seharusnya 
diterapkan, dan perencanaan pengembangan arsitektur, berupa rekomendasi aktifitas dan rumusan langkah 
dengan memanfaatkan komponen model dan komponen pendukung lainnya. 
 
Kata kunci : Perencanaan Strategis Sistem Informasi, Pengelolaan SI, Kesuksesan SI, Kopertis Wilayah IV. 
 
 
 
1. Pendahuluan  
 

Dukungan sistem informasi (SI) dibutuhkan 
sebagai sarana utama bagi Kopertis Wilayah IV 
dalam mengatasi desakan kebutuhan internal dan 
respon terhadap lingkungan eksternal. Kebutuhan 
internal berupa perbaikan dan perubahan, terhadap 
berbagai permasalahan organisasi yang kompleks, 
baik dari segi mutu, dan kualitas layanan, serta 
membantu proses pengambilan keputusan. 

Upaya yang dapat dilakukan untuk 
memperbaiki dan melakukan perubahan yang 
diinginkan, adalah dengan merumuskan penentuan 
sasaran masa depan unit SI melalui perencanaan 
strategis SI. 

Perencanaan strategis SI dibuat dengan 
merumuskan SI yang dibutuhkan dalam mendukung 
strategi organisasi, sehingga dapat berkonsentrasi 
untuk mengidentifikasi informasi yang dibutuhkan 
dan memastikan bahwa SI selaras dengan strategi 
bisnis [15].  

Dengan adanya perencanaan strategi SI 
diharapkan akan tercipta SI yang utuh dengan 
memadukan kebutuhan bisnis, optimalisasi teknologi 
dan standar pengelolaan yang ideal untuk 
mengantarkan organisasi mencapai tujuan bisnisnya 
dan mendapatkan keunggulan kompetitif. 

Model konseptual dibuat untuk 
mengidentifikasi kondisi lingkungan SI saat ini 
dengan menghubungkan pengelolaan SI dari 
metodologi tahapan perencanaan strategis Anita 
Cassidy [2] dengan model kesuksesan SI dari 
DeLone dan McLean [4]. 

Diakhir penelitian diusulkan rekomendasi 
perencanaan strategi SI berdasarkan hasil 
identifikasi komponen model untuk memenuhi 
harapan dari para pemangku kepentingan 
(stakeholder), meminimalisir kompleksitas masalah, 
meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja 
pegawai, dalam upaya mewujudkan visi organisasi 
yaitu memberikan layanan prima kepada perguruan 
tinggi di lingkungan Jawa Barat dan Banten. 
2. Kajian Pustaka 
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2.1 Konsep Strategi 
 

Pada dasarnya strategi merupakan alat untuk 
mencapai tujuan. Schendel dan Hofer [11], 
mengatakan strategi sebagai satu set keputusan yang 
berasal dari proses pengambilan keputusan 
sistematis yang dilakukan di tingkat tertinggi 
organisasi. 

Mintzberg dan Quinn [9] mengatakan sebagai 
suatu pola atau rencana yang mengintegrasikan 
tujuan utama sebuah perusahaan, kebijakan, dan 
urutan tindakan ke keseluruhan area, sedangkan 
menurut Hofer [6] sebagai teori perusahaan 
bagaimana bisa mendapatkan kinerja pasar yang 
unggul.  

Berdasarkan berbagai pendefinisian tersebut, 
secara sederhana dapat disimpulkan bahwa strategi 
adalah pilihan tentang kemana arah yang ingin 
dicapai oleh organisasi dimasa depan (where) dan 
merumuskan bagaimana cara untuk mencapai 
kondisi atau keadaan yang diinginkan tersebut 
(how). 

 
2.2   Perencanaan Strategi SI 

 
Ward dan Peppard [15] mendefinisikan 

perencanaan strategis sebagai analisis yang 
sistematis dan komprehensif agar organisasi dapat 
melihat secara obyektif kondisi-kondisi internal, dan 
mengantisipasi perubahan lingkungan eksternalnya. 
Selain itu dijelaskan bahwa dalam melakukan proses 
perencanaan, diperlukan kerangka kerja agar semua 
elemen-elemen yang esensial dapat digabungkan 
dengan baik dan lengkap. 

Perencanaan Strategi SI menekankan pada 
penentuan aplikasi, informasi, sistem, dan teknologi 
yang dibutuhkan, dan bagaimana mengatur aplikasi 
dari sudut pandang bisnis kemudian menyelaraskan 
informasi agar memenuhi kebutuhan bisnis.  

Dengan adanya konsep keselarasan [12] 
diharapkan organisasi dapat menggunakan, 
menciptakan, meningkatkan efisiensi, mengurangi 
biaya, meningkatkan hubungan dengan konsumen, 
serta menghasilkan solusi bisnis.  

  
2.3 Komponen Perencanaan Strategi SI 
 

Komponen dasar sebuah perencanaan strategi 
SI menurut Cassidy, A (2006) memiliki kemiripan 
konsep dengan rencana bisnis, yaitu:  

 
1) Mengidentifikasi kondisi saat ini (as is), 

melalui identifikasi kondisi internal dan 
ekternal dari perpektif bisnis maupun SI, untuk 
memahami tujuan bisnis secara menyeluruh 
dan tantangan SI saat ini. 

2) Mengidentifikasi arah masa depan (to be), 
dengan mengembangkan visi dan strategi dari 
dua sudut pandang yaitu bisnis dan SI. Masa 
depan bisnis menjadi penentu dalam 
menetapkan arah SI. Identifikasi kesenjangan 
antara kondisi saat ini (as is) dan kondisi yang 
diinginkan (to be). 

3) Mengidentifikasi bagaimana (how) menuju 
arah yang diinginkan, merupakan langkah-
langkah yang dilakukan untuk menggapai 
kondisi yang diinginkan. 

 
Komponen perencanaan SI dimulai dengan 

proses identifikasi kebutuhan dimulai dari visi, misi, 
dan tujuan bisnis masa depan, sebagai dasar bagi 
pembentukan visi, misi, dan tujuan SI, dalam upaya 
untuk menentukan peluang SI yang dapat dicapai 
berupa penyusunan strategi. 

Hasil dari perencanaan strategi SI menjawab 
permasalahan pemanfaatan SI. Adapun hasil 
identifikasi berupa portofolio arsitektur SI, yang 
diharapkan dapat memberikan arahan dan 
konsentrasi pada bisnis agar target perusahaan bisa 
tercapai. Serangkaian alur pengembangan strategi ini  
diilustrasikan pada Gambar 1 berikut. 
 

 
 

Gambar 1. Rencana Pengembangan Strategi SI  
(Cassidy, A. 2006) 

 
2.4 Model dan Metode Acuan 
 
Berikut adalah model, teori, dan metodologi yang 
mendasari penyusunan variabel penelitian. 
 
1) Pengelolaan Sistem Informasi 
 

Perencanaan strategis SI merupakan bagian 
dari metodologi kerekayasaan informasi [8] yang 
digunakan untuk mengidentifikasi strategi 
pencapaian visi dan misi SI melalui pengelolaan dan 
pengembangan SI.  

Berdasarkan konteks SI, pengelolaan 
merupakan salah satu faktor pendukung utama 
disamping teknologi dan dukungan organisasi.  

Pola pengelolaan (management) merupakan 
suatu cara yang bertujuan untuk menghilangkan akar 
(penyebab) masalah dan melakukan perbaikan guna 
menghilangkan potensi permasalahan. Karena itu 
konsep kaizen, perbaikan yang berkesinambungan 
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(Continuous Improvement) sangat ditekankan. 
Idealnya dari awal pengelolaan SI sudah 

ditentukan arahnya, termasuk mengidentifikasi dan 
mengkombinasikan sumber daya untuk memenuhi 
kebutuhan infrastruktur dan operasional diantaranya 
helpdesk dan aplikasi [1] dalam menunjang tujuan 
bisnis. 

Sumber daya lain adalah dukungan peralatan 
(tools), kemudian pembinaan melalui pelatihan 
(training) dan pengelolaan seluruh aspek teknis dan 
tingkah laku dalam unit SI itu sendiri. Seluruh faktor 
diatas sejalan dengan pendapat Cassidy, A [2] dalam 
konteks pengelolaan SI. 

 
2) Kesuksesan Sistem informasi 
 

Kesuksesan SI yang didukung pemanfaatan 
teknologi diharapkan mampu meningkatkan efisiensi 
dan efektifitas kinerja organisasi. Model awal 
kesuksesan SI DeLone dan McLean [3], menjadi 
standar spesifikasi pengukuran variabel dependen 
dalam menilai kesuksesan SI.  

Pembaharuan model dilakukan tahun 2002 
dengan sebutan model kesuksesan DeLone & 
McLean yang diformulasi ulang (The Reformulated 
IS Success Model [4]. 

Model ini mengidentifikasi enam dimensi yang 
saling terkait yaitu kualitas sistem, kualitas 
informasi, kualitas layanan, penggunaan, kepuasan 
pengguna, dan manfaat positif (net benefit). 

 
3. Metodologi Penelitian 
 
3.1  Model Konseptual 
 

Model konseptual dibuat sebagai model yang 
menjadi konsep penelitian dan menjadi acuan 
pelaksanaan penelitian, agar penelitian tidak keluar 
dari batasan masalah yang telah ditetapkan, seperti 
terlihat pada gambar 2. 

Model konseptual ini menghubungkan faktor-
faktor esensial yang dijadikan indikator kunci 
pengelolaan SI [2] yang dihubungkan dengan 
dimensi kesuksesan SI DeLone & McLean [4].  
 

 

Gambar 1.  Model Konseptual 

3.2    Variabel Penelitian 
 

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang 
berbentuk apapun yang ditetapkan oleh peneliti 
untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi 
tentang hal tersebut untuk kemudian dapat ditarik 
kesimpulan [13]. 

Variabel bebas (independen) dari penelitian ini 
adalah pengelolaan SI terdiri dari staf helpdesk, 
peralatan, pelatihan, aplikasi dan unit SI [2] 
sedangkan variabel terikat (dependen) yakni tingkat 
kesuksesan SI [4] yang terdiri dari kualitas sistem, 
kualitas informasi, kualitas layanan, penggunaan 
sistem, kepuasan pengguna dan manfaat positif.  

Pada penelitian ini tidak akan diuji hubungan 
(korelasi) antar masing-masing dimensi pengukuran. 
Keseluruhan multidimensi pengukuran akan 
dianggap menjadi satu variabel terikat. 
 
3.3 Penyusunan Hipotesis 

 

Berdasarkan hubungan antara variabel 
pengelolaan dan penggaruhnya terhadap kesuksesan 
SI menghasilkan paradigma penelitian. Paradigma 
ini dapat digunakan untuk merumuskan masalah, 
menyusun hipotesis.  

Gambar 3 berikut adalah konsep paradigma, 
rumusan masalah dan hipotesis penelitian ini. 

 

 
 

Gambar 3. Paradigma, rumusan masalah dan hipotesis 
 

3.4. Populasi dan Sampel Penelitian 
 
Berdasarkan data dari sub bagian kepegawaian, 

jumlah seluruh karyawan di lingkungan kopertis 
wilayah IV sebanyak 105 orang. Penentuan sampel 
menggunakan rumus dari Isaac dan Michael, dengan 
tingkat kesalahan 5%, seperti terlihat pada rumus (1) 
berikut. 

   PPNd

PPN
s





1**1

)1(***
22

2


            (1) 

   
  Dengan jumlah sampel (s), ukuran populasi 
(N), nilai Chi Kuadrat untuk galat pradugaan 0.05 
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adalah 3.841(
2 ), proporsi populasi yaitu 0.5 (P) 

dan galat pradugaan sebesar 0.05 (d), maka jumlah 
sampel yang didapat sebanyak 83 orang. 
4. Analisis Hasil Penelitian 
 

Berikut adalah analisa dari hasil penelitian yang 
didapat berdasarkan rumusan masalah dan hipotesis 
penelitian yang telah diajukan. 
 
4.1 Pengujian Normalitas Data 

 
Pengujian normalitas digunakan untuk 

mengetahui bentuk distribusi data sampel yang 
digunakan dalam penelitian [13]. 

Pengujian ini menggunakan alat bantu software 
SPSS 16.00 for Windows dengan metode uji One-
Sample Kolmogorov-Smirnov Test. 

Tujuan pengujian untuk menentukan apakah 
data dari masing-masing variabel terdistribusi secara 
normal atau tidak normal.  

Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan 
menentukan tingkat signifikansi 0.05, apabila p-
value (dalam hal ini Asymp. Sig.(2-tailed)  0.05 
maka data terdistribusi secara normal.  

Hasil yang diperoleh dari uji normalitas atas 
variabel penelitian seperti yang disajikan pada 
Tabel.1 berikut. 

 
Tabel 1. Hasil Uji normalitas variabel penelitian 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Pengelolaan Kesuksesan 

N 83 83

Normal 
Parametersa 

Mean 96.8193 99.0602

Std. 
Deviation 

10.99129 10.15532

Most Extreme 
Differences 

Absolute .085 .064

Positive .067 .064

Negative -.085 -.058

Kolmogorov-Smirnov Z .774 .585

Asymp. Sig. (2-tailed) .587 .884

a. Test distribution is Normal.   

 
Berdasarkan hasil pengujian normalitas dengan 

tingkat signifikasi () sebesar 0.05, diperoleh nilai 
untuk variabel pengelolaan SI adalah sebesar 0.587 
dan kesuksesan SI menunjukkan nilai 0.884, berarti 
asymptotic significant >. Dengan demikian dapat 
dikatakan bahwa distribusi data adalah normal.  

 
4.2 Analisis Pengelolaan SI (X)  
 

Rumusan masalah 1 berbunyi “Seberapa baik 
tingkat Pengelolaan SI di Kopertis Wilayah IV”. 

Analisis dilakukan dengan menggunakan 
statistik deskriptif. Berdasarkan data dari 83 
responden, secara keseluruhan pelaksanaan 
pengelolaan mencapai angka 8036 dari skor ideal 
14940 (jika semua responden menjawab dengan skor 
5), dan didapat pencapaian rata-rata 54%, seperti 

tertera pada gambar 4a. Termasuk kategori cukup 
baik. 

Mengacu pada COBIT 4.0 [7] maka penilaian 
dan pengukuran menggunakan model kematangan 
(Matury Model).  

 
 

Gambar 4. Pemetaan Tingkat Pengelolaan SI  
 

Tingkat kematangan pengelolaan SI, mencapai 
nilai 2.71 termasuk pada tingkat kematangan 2, 
seperti terlihat pada gambar 4b, artinya pengelolaan 
SI telah dikembangkan dan disadari kebutuhannya 
oleh pihak manajemen namun pelaksanaanya masih 
bersifat informal dan berdasarkan intuisi.  

Perlu dilakukan berbagai perbaikan, untuk 
pencapaian target tingkat kematangan 3 kemudian 4 
dimasa mendatang. 

 
4.3 Analisis Kesuksesan SI (Y)  
 

Rumusan masalah 2 berbunyi “Berapa tingkat 
kesuksesan SI di Kopertis Wilayah IV”. 

Berdasarkan hasil perhitungan statistik 
deskriptif secara keseluruhan variabel kesuksesan 
mencapai angka 8222 dari skor ideal 15770 (jika 
semua responden menjawab dengan skor 5) didapat 
tingkat 52%. Termasuk kategori cukup baik, 
walaupun masih banyak terdapat kekurangan, seperti 
terlihat pada gambar 5a. 

 

 
 

Gambar 5.Pemetaan Tingkat Kesuksesan SI  
 

Sedangkan kematangan untuk tingkat 
kesuksesan  mencapai nilai 2.58 seperti terlihat pada 
gambar 5b, termasuk pada tingkat kematangan 2, 
artinya indikator-indikator pendukung kesuksesan SI 
telah dikembangkan dan disadari kebutuhannya oleh 
pihak manajemen namun pelaksanaanya masih 
bersifat informal dan berdasarkan intuisi.  

 
4.4  Uji Hipotesis Assosiatif Tunggal 
 

Hipotesis asosatif berbunyi: “Terdapat 
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pengaruh positif pelaksanaan pengelolaan terhadap 
tingkat kesuksesan sistem informasi”. 

Dari hasil perhitungan dengan software SPSS 
16.00 diperoleh korelasi antara pengelolaan dengan 
kesuksesan adalah sebesar 0.737 dengan taraf 
kesalahan lebih dari 0.01. Seperti terlihat pada Tabel 
2 berikut. 

Tabel 2.  Korelasi X terhadap Y 
 

  Pengelolaan Kesuksesan 

Pengelolaan Pearson 
Correlation 

1 .737**

Sig. (2-tailed)  .000

N 83 83

Kesuksesan Pearson 
Correlation 

.737** 1

Sig. (2-tailed) .000  

N 83 83

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Berdasar hasil ini maka dapat disimpulkan 
bahwa “Terdapat pengaruh yang positif dan 
signifikan sebesar 0,737 antara pengelolaan dengan 
kesuksesan SI”, dengan tingkat hubungan (korelasi) 
yang tinggi, sehingga kesimpulan dari sampel itu 
dapat digeneralisasi atau dapat diberlakukan untuk 
seluruh populasi. 

 
5. Rekomendasi perencanaan strategi SI  

 
Berdasarkan hasil analisis pada tahapan 

sebelumnya, diusulkan tahapan pengembangan arah 
(direction) SI berupa rekomendasi perbaikan strategi 
untuk menangani kelemahan sistem dan mengatasi  
permasalahan.  

Tahapan ini sebagai bagian dari perencanaan 
strategis dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi 
saat ini guna mencapai kondisi (target) tingkat 
kematangan yang diharapkan dalam memenuhi 
kebutuhan bisnis masa depan.  

Gambar 6, mengilustrasikan rekomendasi yang 
dibuat sebagai upaya menentukan arah dan rencana 
bagi pengembangan SI masa depan di Kopertis IV. 

 
5.1 Mengembangkan Visi dan Arah SI 

 
Perumusan visi dan misi SI harus selaras dan 

sejalan dengan visi, misi dan tujuan organisasi, 
seperti konsep ‘keselarasan’ yang dicetuskan Parker 
dan Benson [10], yang diperkuat oleh model 
keselarasan strategis yang dikemukakan oleh 
Henderson dan Venkatraman [5].  

Berikut adalah visi dan misi SI yang berhasil 
dirumuskan dengan memperhatikan kebutuhan dan 
keinginan dari stakeholder yang dilibatkan. 

 
Visi 
“Menjadi unit kerja yang memberikan layanan prima 
melalui pengembangan teknologi informasi yang 
sesuai dengan kebutuhan stakeholder dalam konteks 

penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, 
kelembagaan dan sumber daya”. 
 
Internal 
Transformasi unit sistem informasi yang terpadu 
dan kepatuhan pada prosedur atau aturan tanpa 
toleransi. 
 
 
Eksternal 
Layanan yang efisien dan efektif, tanpa biaya, dan 
kepatuhan pada prosedur atau aturan tanpa 
toleransi. 
 

 
Gambar 6. Rekomendasi Perencanaan Strategi SI 

 
Misi 
Komitmen dalam menjalankan pengawasan, 
pengendalian dan pembinaan (Wasdalbin) dengan 
memfasilitasi ketersediaan informasi yang 
dibutuhkan dengan tepat waktu dan akurat serta 
arahan strategis organisasi melalui penyebaran tools 
dan sistem, dalam upaya mewujudkan unit kerja 
yang transparan dan akuntabel.  
 
5.2 Rekomendasi Strategi Sistem Informasi 

 
Strategi menyatakan rencana atau arah dalam 

mencapai visi dan misi [15] organisasi, hal ini 
menawarkan cara pandang holistik dari kondisi saat 
ini dan masa depan, serta tindakan yang harus 
dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. 

Pada tabel 3 dan 4, dibuat rekomendasi strategi 
SI yang dapat dijadikan pedoman sasaran perbaikan 
organisasi dimasa depan, strategi berisi butir-butir 
penting yang dapat dijadi acuan pelaksanaan. 
Strategi ini dibuat berdasarkan hasil analisis yang 
didapat dari indikator pengukuran pengelolaan (X) 
dan kesuksesan (Y). 

 
Tabel 3. Strategi SI untuk Pengelolaan SI (X) 
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Tabel 4. Strategi SI untuk Kesuksesan SI (Y) 

 

 
 
5.3 Rekomendasi Rencana Arsitektur  

 

Hasil identifikasi dari perencanaan strategis SI 
adalah terbentuknya portofolio arsitektur SI, yang 
dapat memberikan arahan dan konsentrasi pada 
bisnis agar target organisasi bisa tercapai.  

Pembentukan unit SI merupakan enabler 
penting untuk direkomendasikan dan harus segera 
dibentuk dalam memaksimalkan sumberdaya yang 
sejalan dengan unit bisnis dalam mendukung 
pencapaian tujuan dengan integrasi dan optimalisasi 
segenap komponen pengelolaan dan dimensi 
kesuksesan SI ke dalam arah arsitektur bisnis, 
aplikasi, proses, dan teknologi.  

Tabel 5. berisi ilustrasi rekomendasi arsitektur 
komputasi yang diusulkan. 
 

Tabel 5. Arah Arsitektur dan Aktifitas Perencanaan 
 

 
 

6. Kesimpulan 
Rata-rata pelaksanaan pengelolaan SI mencapai 

tingkat kematangan 2, dengan tingkat pencapaian 
54%. 
          Tingkat kematangan pencapaian kesuksesan 
SI mencapai 2,58 termasuk pada level kematangan 2 
dengan persentase 52% yang menunjukkan level 
cukup. 
         Hasil uji hipotesis menunjukkan nilai korelasi 
antara varibel penelitian untuk taraf kesalahan 1%, 
adalah 0.737, sehingga H0 diterima dan Ha ditolak. 
Kesimpulannya “terdapat hubungan yang positif dan 
signifikan sebesar 0.737 antara pengelolaan dengan 
kesuksesan SI”. 
         Rekomendasi perencanaan strategi SI terdiri 
dari tiga bagian yaitu rekomendasi pengembangan 
visi dan misi unit SI; rekomendasi perencanaan 
strategi SI, dan rekomendasi rencana pengembangan 
arsitektur.  
        Dengan dibuatnya perencanaan strategi 
diharapkan dapat memperbaiki kondisi saat ini, 
memberikan arahan dan konsentrasi pada unit SI, 
serta langkah-langkah acuan pelaksanaan yang dapat 
dijadikan sasaran perbaikan organisasi menuju 
tingkat kematangan yang ditargetkan.  
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Abstrak 

Dibidang authentifikasi telapak tangan dewasa ini juga banyak diminati, beberapa karya ilmiah yang membahas 
tentang proses authentifikasi telapak tangan menitik beratkan pada proses pencocokan atau similarity dua vector 
ciri. Ada permasalahan yang dihadapi pada penelitian Autentikasi Telapak Tangan, yaitu proses akusisi citra, itu 
dikarenakan saat pengambilan sample setiap orang terkadang meletakkan posisi geometri tangan dengan posisi 
telapak tangannya berbeda, sehingga citra yang dihasilkan saat akusisi memungkinkan tidak dapat terautentikasi 
karena tampak sangat berbeda. Penelitian ini mengusulkan pembuatan dimensi citra dengan menggunakan 
metode MultiScale Wavelet Pyramid (MWP )sehingga menghasilkan beberapa fitur yang nantinya akan 
menghasilkan fitur optimum sebagai fitur terbaik yang dianggap mampu memecahkan masalah tersebut dan 
dapat mewakili setiap sampel,  kemudian dilanjutkan dengan proses matching fitur metode Haming distance 
similarity dengan fitur optimum yang telah dihasilkan menjadi inputannya sehingga perhitungan nilai threshold 
yang diharapkan untuk mendapatkan hasil autentikasi yang valid. 
  
Kata kunci : Sistem Autentikasi,  Multiscale Wavele Pyramid, Telapak Tanga, Haming Distance. 
 
 
 
 
 
 
1. Pendahuluan  
 

Telapak tangan menjadi sangat menarik untuk 
dikembangkan sebagai biometrika karena memiliki 
ciri yang relatif baru. Telapak tangan menjadi sangat 
menarik untuk dikembangkan sebagai biometrika 
karena memiliki ciri yang lebih banyak 
dibandingkan sidik jari dan geometri tangan 
Permukaan area telapak tangan yang lebih luas 
dibandingkan sidik jari diharapkan dapat 
menghasilkan cirri yang memiliki kemampuan 
membedakan yang lebih handal[1-5]. Ciri yang 
dimiliki biometrika telapak tangan meliputi ciri 
geometri, ciri garis, ciri titik, ciri tekstur dan ciri 
statistic[2]. 

Pada proses pengenalan citra telapak tangan 
sering kali ditemukan masalah yang  sering dijumpai 
yaitu kesulitan pencocokan dipengaruhi banyak 
parameter dalam proses ektraksi fitur yang mungkin 
berbeda tergantung pada factor lingkungan akusisi 
citra telapak tangan. Masalah seperti ini bisa 
diselesaikan dengan beberapa cara meliputi proses 
Pra-pengolahan (Pre-processing) dan pemisahan 
fitur (Feature extraction) [5]. 

Pra pengolahan merupakan Tranformasi input 
data mentah yang membantu kemampuan 
komputasional dan pencari ciri untuk menguragi 
derau. Salah satu metode ekstraksi fitur adalaha 
Transformasi Wavelet digunakan juga untuk  
menganalisis sinyal ataupun data. Transformasi 
Wavelet (TW) adalah suatu alat untuk memilah-
milah data, fungsi atau operator ke dalam komponen 
frekuensi yang berbeda-beda, kemudian mempelajari 
setiap komponen dengan suatu resolusi yang cocok 
dengan skalanya[6]. 

Setelah dilakukan pra pengolahan dan ekstraksi 
fitur dalam proses autentikasi telapak tangan ada 
proses dimana yang paling menentukan tingkat 
kecocokan masing-masing citra telapak tangan. 
Banyak sekali metode pencocokan ciri salah satunya 
adalah Haming Distance yang terbukti mampu 
melakukan perhitungan pencocokan ciri citra telapak 
tangan[6]. 

Ada permasalahan yang dihadapi pada 
penelitian Autentikasi Telapak Tangan, yaitu proses 
akusisi citra, itu dikarenakan saat pengambilan 
sample setiap orang terkadang meletakkan posisi 
geometri tangan dengan posisi telapak tangannya 

No Makalah : 061
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berbeda, sehingga memungkinkan suatu citra saat 
proses autentifikasi dianggap berbeda pula. 
Penelitian ini mengusulkan pembuatan dimensi citra 
dengan menggunakan metode MultiScale Wavelet 
Pyramid sehingga menghasilkan beberapa fitur yang 
nantinya akan menghasilkan fitur optimum, 
kemudian dilanjutkan dengan proses matching fitur 
beberapa metode distance similarity dengan fitur 
optimum yang telah dihasilkan menjadi inputannya 
sehingga perhitungan nilai threshold untuk 
mendapatkan hasil autentikasi yang valid. 
 
2. Multiscale Wavelet Pyramid (MWP) 

 
2.1 Akusisi Citra 

 
 Permasalahan dalam proses akusisi citra 
yang telah diuraikan diatas yang memungkinkan 
terjadinya kesalahan autentikasi dikarena 
ketidaksamaan posisi geometri saat pengambilan 
citra telapak tangan. Pada Gambar 1 dapat dilihat 
permisalan asumsi permasalahan diatas. 

 
Gambar 1. Ilustrasi Akusisi Citra Dengan Posisi 

Yang Berbeda-Beda 
 

 Ilustrasi diatas menunjukan bahwa proses 
akusisi citra dengan posisi geometri telapak tangan 
yang berbeda memungkinkan terjadinya kesalahan 
pada proses autentikasi. Hal ini dikarenakan citra 
milik orang yang sama dianggap berbeda. 
 Dataset yang digunakan pada penelitian ini 
diambil dari Poly_U PalmPrint Database [9]. 
 
2.2 PreProcessing/Pra Pengolahan 
 Pada pra pengolahan diawali dengan 
konversi dari citra berwarna ke citra 
keabuan(grayscale), konversi citra grayscale ke citra 
biner, dan menentukan daerah yang diminati / ROI 
(Region of Interest) Gambar 2 yang biasanya 
menggunakan metode morphologi erosi dan 
normalisai intensitas citra yang telah dihasilkan 
dengan penentuan ROI.  

  
   

 
 
 
 

(a)     (b) 
Gambar 2 (a) Citra Asli , (b) Citra yang telah di 

PreProcessing 

  
Hasil dari ROI sangat berguna sekali untuk 
pengekstraksian fitur karena focus pada bagian yang 
ingin diolah pada tahapan selanjutnya yaitu 
pencocokan citra. 
 
 

 
Gambar 3. Proses Pra Pengolahan 

 
 Pada gambar 3 menggambarkan proses 
prapengolahan yang menjadikan citra asli sebagai 
inputan kemudian dilakukan proses normalisasi citra 
dan penentuan ROI sehingga menghasilkan output 
citra biner yang nantinya akan dijadikan inputan 
pada proses ektraksi fitur. 

     
2.3 Ektraksi Fitur 

 
 Pada proses ektraksi fitur dengan 
Multiscale Wavelet Pyramid tidak digunakan fitur 
optimum untuk penentuan nilai similarity jadi 
memungkinkan terjadi kesalahan autentifikasi 
Ektraksi fitur akan dilakukan berkali-kali sampai 
level n yang sudah tidak dapat lagi diektraksi dan 
nanti menghasilkan F1, F2, F3,…,Fn.  
 Semua proses diatas dapat dilihat pada 
gambar 4 menunjukan proses ektraksi fitur 
menghasilkan dua output yaitu vector fitur untuk 
banyak fitur hasil dari dekomposisi wavelet dan fitur 
optimum yang telah diuji coba dengan menggunakan 
n rotasi sehingga menghasilkan fitur optimum atau 
terbaik. 
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Gambar 4. Flowchart Ekstraksi Fitur 

 
2.4 Penentuan Fitur Optimum 

 
 Fitur optimum (F0) pada penelitian ini 
ditentukan dengan berdasarkan uji coba pada 
beberapa citra dari sample yang berbeda ataupun 
yang sama. Dari ujicoba tersebut didapatkan hasil 
ekstraksi fitur level 1 yang dijadikan fitur terbaik 
atau fitur optimum karena memiliki nilai maximum. 
 
2.5 Haming Distance 

 
 Pada penelitian ini pengukuran suatu 
tingkat kemiripan citra diukur dengan menggunakan 
metode Haming Distance dimana Mengukur jarak 
antara dua citra yang ukurannya sama dengan 
membandingkan fitur-fitur yang terdapat pada kedua 
string pada posisi yang sama. Fitur yang akan 
dijadikan inputan merupakan Fitur Optimum yang 
telah didapat sebelum. 
 

 
Gambar 5. Proses Autentikasi Telapak Tangan 

 
Proses autentikasi citra palmprint pada 

Gambar 5 tidak berbeda jauh dengan proses pra 
autentikasi terutama pada saat pra pengolahan citra, 
ekstraksi fitur telapak tangan membentuk dimensi 
citra yang nantinya bias diasumsikan seperti dimensi 
pyramid dan menghasilkan fitur optimum yang 
diperoleh dari beberapa fitur yang telah dihasilkan 
oleh wavelet dalam bentuk dimensi tadi, yang 
kemudian dihitung tingkat kemiripannya sehingga 
nanti mampu mengautentikasi citra dengan cara 
menghitung nila threshold. 
 
3.  Pengujian 

 
 Berdasarkan rangkaian proses diatas telah 
dilakukan uji coba mulai dari pra pengolahan, proses 
ektraksi fitur, penentuan fitur optimum, dan proses 
pencocokan ciri yang mana menghasilkan proses 
autentikasi yang valid. 
 Dari hasil uji coba yang telah dilakukan 
pembentukan dimensi dengan menggunakan 
Multiscale Wavelet Pyramid (MWP) yang dapat 
dilihat pada gambar 6. 
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Gambar 6. Proses Pembentukan Dimensi atau 

Multiscale dengan MWP 
 

  Dengan pembentukan dimensi atau 
multiscale tersebut memudahkan dalam menentukan 
fitur optimum. 
 Dari percobaan menunjukan kevalidtan dan 
peningkatan akurasi dari proses autentikasi langsung 
tanpa penggunaan metode MWP. Hal ini sudah 
sangat jelas karena metode MWP sangat 
mempertimbangankan besarnya kesalahan pada saat 
proses pengakusisian citra diawal. 
 
4. Kesimpulan 

 
 Kesimpulan pada makalah ini metode yang 
diusulkan yaitu Multiscale Pyramid melakukan 
proses autentikasi telapak tangan dengan performa 
yang baik dan dapat menangani masalah yang belum 
terpecahkan dalam proses autentikasi telapak tangan 
yaitu proses akusisi citra asli. Future work dalam 
penelitian ini mengembangan metode MWP untuk 
sistem biometrika yang lain. 
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Abstrak 

Di Tahun 2011 ini terlihat bahwa penggunaan Busway semakin penting apalagi dengan penutupan 
beberapa rute bus umum seperti jenis Patas AC yang searah dengan rute Busway oleh pemerintah, dengan 
tujuan untuk meningkatkan kinerja dari Busway. Akan tetapi seperti yang biasanya terjadi apabila 
terdapat pembangunan di sebuah sektor maka pasti akan terdapat kendala. Kendala yang terjadi pada 
pembangunan di sektor transportasi khususnya Busway ini adalah ketidakseimbangan antara penumpang 
Busway dengan armada yang tersedia, sehingga menyebabkan penumpukan penumpang di halte Busway 
pada jam–jam tertentu seperti saat pulang kantor. Akan tetapi penumpukan calon penumpang 
sesungguhnya tidak dapat kita perkiraan, karena dapat terjadi sewaktu – waktu bukan hanya saat jam 
pulang kantor saja. Satu – satunya cara adalah dengan memantau halte tujuan yang akan penumpang 
datangi. Untuk mengatasinya penulis membuat sebuah aplikasi berbasis Android yang dapat membantu 
penumpang, agar dapat memantau keadaan terakhir di halte Busway secara live via smartphone berbasis 
Android, melalui CCTV yang disediakan oleh pihak Transjakarta. Melalui aplikasi ini calon penumpang 
dapat menentukan halte yang akan didatangi supaya terhindar dari penumpukan, atau calon penumpang 
dapat menunda keberangkatannya. 

Kata Kunci : busway, CCTV, smartphone, android  

 

 

1. Pendahuluan 

Transjakarta atau umum disebut Busway 
adalah sebuah sistem transportasi bus cepat atau 
Bus Rapid Transit di Jakarta, Indonesia. Sistem 
ini dimodelkan berdasarkan sistem TransMilenio 
yang sukses di Bogota, Kolombia. Perencanaan 
Busway telah dimulai sejak tahun 1997 oleh 
konsultan dari Inggris. Pada waktu itu 
direncanakan bus berjalan berlawanan dengan 
arus lalu-lintas (contra flow) supaya jalur tidak 
diserobot kendaraan lain, namun dibatalkan 
dengan pertimbangan keselamatan lalu-lintas. 
Meskipun Busway di Jakarta meniru negara lain 
(Kolombia, Jepang, Australia), namun Jakarta 
memiliki jalur yang terpanjang dan terbanyak. 
Sehingga kalau dulu orang selalu melihat ke 
Bogota, sekarang Jakarta sebagai contoh yang 
perlu dipelajari masalah dan cara 
penanggulangannya. 

Di Tahun 2011 ini terlihat bahwa penggunaan 
Busway semakin penting apalagi dengan 
penutupan beberapa rute bus umum seperti jenis 
Patas AC yang searah dengan rute Busway oleh  

 

pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan 
kinerja dari Busway. Akan tetapi seperti yang 
biasanya terjadi apabila terdapat pembangunan di 
sebuah sektor maka pasti akan terdapat kendala. 
Kendala yang terjadi pada pembangunan di 
sektor transportasi khususnya Busway ini adalah 
ketidakseimbangan antara penumpang Busway 
dengan armada yang tersedia, sehingga 
menyebabkan penumpukan penumpang di halte 
Busway pada jam – jam tertentu seperti saat 
pulang kantor. Akan tetapi penumpukan calon 
penumpang sesungguhnya tidak dapat kita 
perkiraan, karena dapat terjadi sewaktu – waktu 
bukan hanya saat jam pulang kantor saja. Satu – 
satunya cara adalah dengan memantau halte 
tujuan yang akan penumpang datangi. 

Untuk mengatasinya penulis membuat sebuah 
aplikasi yang dapat membantu penumpang, agar 
dapat memantau keadaan terakhir di halte 
busway secara live melalui CCTV yang 
disediakan oleh pihak Transjakarta. Melalui 
aplikasi ini calon penumpang dapat menentukan 
halte yang akan didatangi supaya terhindar dari 

No Makalah : 063 
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penumpukan, atau calon penumpang dapat 
menunda keberangkatannya. 

 

2. Tinjauan Pustaka 

BUSWAY 

Transjakarta atau umum disebut Busway 
adalah sebuah sistem transportasi bus cepat atau 
Bus Rapid Transit di Jakarta, Indonesia. Sistem 
ini dimodelkan berdasarkan sistem TransMilenio 
yang sukses di Bogota, Kolombia. Perencanaan 
Busway telah dimulai sejak tahun 1997 oleh 
konsultan dari Inggris. Pada waktu itu 
direncanakan bus berjalan berlawanan dengan 
arus lalu-lintas (contra flow) supaya jalur tidak 
diserobot kendaraan lain, namun dibatalkan 
dengan pertimbangan keselamatan lalu-lintas. 
Meskipun Busway di Jakarta meniru negara lain 
(Kolombia, Jepang, Australia), namun Jakarta 
memiliki jalur yang terpanjang dan terbanyak. 
Sehingga kalau dulu orang selalu melihat ke 
Bogota, sekarang Jakarta sebagai contoh yang 
perlu dipelajari masalah dan cara 
penanggulangannya. 

CCTV 

CCTV merupakan kepanjangan dari Closed 
Circuit Television adalah penggunaan kamera 
video untuk menampilkan gambar pada waktu 
dan tempat tertentu dengan menggunakan signal 
yang bersifat tertutup, tidak seperti televisi biasa 
yang merupakan sinyal siaran.Pada umumnya, 
CCTV digunakan sebagai pelengkap keamanan 
dan banyak dipakai di dalam industri industri 
seperti : Militer, Airport, Toko, Kantor, Pabrik 
bahkan sekarang perumahan pun telah 
menggunakan teknologi ini. 

JAVA 

Java merupakan bahasa pemrograman tingkat 
tinggi yang berorientasi objek dan memiliki 
sintaks serta aturan pemrograman tersendiri, Java 
dapat berperan juga sebagai platform di mana 
teknologi ini memiliki virtual machine dan 
library yang diperlukan untuk menulis dan 
menjalankan program yang ditulis dengan bahasa 
pemrograman Java 

Android 

Android adalah sistem operasi untuk telepon 
seluler yang berbasis Linux. Android 
menyediakan platform terbuka bagi para 
pengembang buat menciptakan aplikasi mereka 
sendiri untuk digunakan oleh bermacam peranti 

bergerak. Awalnya, Google Inc. membeli 
Android Inc., pendatang baru yang membuat 
peranti lunak untuk ponsel. Kemudian untuk 
mengembangkan Android, dibentuklah Open 
Handset Alliance, konsorsium dari 34 
perusahaan peranti keras, peranti lunak, dan 
telekomunikasi, termasuk Google, HTC, Intel, 
Motorola, Qualcomm, T-Mobile, dan Nvidia. 
Pada saat perilisan perdana Android, 5 
November 2007, Android bersama Open Handset 
Alliance menyatakan mendukung pengembangan 
standar terbuka pada perangkat seluler. Di lain 
pihak, Google merilis kode–kode Android di 
bawah lisensi Apache, sebuah lisensi perangkat 
lunak dan standar terbuka perangkat seluler. Di 
dunia ini terdapat dua jenis distributor sistem 
operasi Android. Pertama yang mendapat 
dukungan penuh dari Google atau Google Mail 
Services (GMS) dan kedua adalah yang benar–
benar bebas distribusinya tanpa dukungan 
langsung Google atau dikenal sebagai Open 
Handset Distribution (OHD) 

 

3. Metode Penelitian 

Beberapa metode yang digunakan dalam 
penulisan ilmiah ini adalah: 

1. Pengumpulan data 

Pengumpulan data dilakukan dengan 
mengambil referensi yang berasal dari buku 
dan internet. 

2. Analisa dan Perancangan 

  Menganalisis dan merancang aplikasi CCTV 
Busway dengan menggunakan smartphone 
Android dengan memakai struktur program 
dan uml sebagai perancangan model 
sistemnya. 

3. Implementasi 
Pada tahap ini penulis akan melakukan 
pengujian terhadap aplikasi CCTV Busway 
dengan target pengguna smartphone Android 
yang cenderung melakukan aktivitasnya 
dengan Busway. Tujuannya adalah untuk 
mengetahui apakah tujuan dari pembuatan 
aplikasi ini sudah sesuai dengan apa yang 
diharapkan penulis, yaitu dapat membantu 
pengguna untuk mengetahui situasi dan 
kondisi secara live di halte tujuan melalui 
CCTV.  

 
4. Pengujian 

Pengujian dilakukan terhadap pengguna 
smartphone Android yang cenderung 
melakukan aktifitas dengan memanfaatkan 
fasilitas Busway. 
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 Dalam pembuatan aplikasi ini spesifikasi 
software dan hardware yang digunakan 
adalah: 

- OS Microsoft  Windows 7 Ultimate 

- Eclipse Galileo 

- Android SDK 2.2 

- JDK & JRE 

- Netbook Toshiba NB 250 CPU 2.16  GHz 

- Memory 1GB Ram 

 

4. Hasil dan Pembahasan 

Dalam pembuatan aplikasi, tahap yang harus 
dilakukan adalah menganalisa program,  
membuat aplikasi dan pengujian.Tahap 
menganalisa aplikasi berisi gambaran umum 
tentang aplikasi. Bagaimana aplikasi ini 
digunakan, apa saja isi yang ditampilkan, siapa 
yang menggunakan, mengapa aplikasi ini dibuat, 
kapan dan dimana aplikasi ini harus digunakan. 

Selanjutnya pada tahap pembuatan aplikasi, 
aplikasi berisi implementasi dari rancangan yang 
telah dibuat sebelumnya yaitu desain interface 
yang akan disajikan, juga pemrograman yang 
berisi baris perintah-perintah. 

Pada saat pembuatan aplikasi sistem operasi 
yang digunakan adalah android. Sistem operasi 
android mempunyai versi yang berbeda- beda. 
Dalam hal ini penulis menggunakan android 
versi 2.2 yang compatible dengan aplikasi yang 
akan dibuat. 

- Perancangan Program Aplikasi 
Pada perancangan aplikasi ini penulis 

mengutamakan pembuatan menu tombol 
yang didalamnya terdapat submenu. Pada 
menu utama yaitu tombol masuk, menu ini 
berisi submenu yang terdiri dari tombol 
pilihan koridor busway berjumlah 7 dan satu 
buah tombol peta jalur busway. Pada 
submenu koridor ini berisi menu koridor 1 
terdiri dari 16 cctv, koridor 2 terdiri dari 3 
cctv, koridor 3 terdiri 1 cctv, koridor 4 terdiri 
dari 3 cctv, koridor 5 terdiri dari 3 cctv, 
koridor 6 terdiri dari 5 cctv, koridor 7 terdiri 
dari 1 cctv dan tombol peta jalur yang isinya 
adalah gambar peta jalur busway.    

 

Gambar 1. Struktur Program Aplikasi CCTV 
Busway 

Navigasi dari aplikasi ini dibuat sesederhana 
mungkin untuk mempermudah pengguna 
mengakses cctv dari halte yang diinginkan 
pengguna. 

- Desain Tampilan 
Sebelum pengguna masuk ke dalam aplikasi, 

pengguna akan melihat tampilan splash screen. 
 

 
Gambar 2. Tampilan Splash Screen 

 
Saat pengguna menyentuh tombol masuk maka 
yang akan tampil adalah menu koridor, menu 
tombol about maka yang tampil adalah tentang 
informasi aplikasi, dan tombol exit maka aplikasi 
akan berakhir. 
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Gambar 3. Tampilan Menu Utama 

Apabila user mengklik atau menyentuh tombol 
masuk maka yang akan keluar adalah menu 
pemilihan koridor 1 – 7 dan satu buah tombol 
peta. 

 

Gambar 4 Tampilan Menu Koridor 

Saat pengguna menyentuh salah satu tombol 
koridor maka yang  muncul adalah menu cctv 
yang ada di halte tujuan. Pengguna dapat 
kembali ke menu koridor untuk memilih koridor 
lain dengan menekan keypad back pada 
perangkat smartphone. 

 

Gambar 5 Tampilan Menu Halte 

- Rancangan UML 

Sequence Diagram digunakan untuk 
menggambarkan skenario atau rangkaian langkah 
– langkah yang seharusnya terjadi. Pada 
sequence diagram, terdapat interaksi antar objek 
satu terhadap objek lainnya berupa massage yang 
dijelaskan pada anak panah tersebut. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Gambar 6  Diagram Sequence  

 Alur dari diagram di atas adalah saat user 
masuk ke dalam menu utama maka user akan 
dihadapkan pada 3 buah submenu masuk, about 
dan exit. 

 Use Case Diagram adalah urutan proses yang 
menggambarkan interaksi antara actor dengan 
sistem. 

 

Gambar 7  Diagram Use Case 
 

 Ketika user pertama kali masuk ke menu 
utama, user akan dihadapkan pada 3 buah tombol 
yaitu tombol masuk, about, dan exit. Saat 
pengguna menekan tombol masuk maka yang 
selanjutnya muncul adalah Menu Koridor, lalu 
pengguna diharuskan untuk memilih salah satu 
koridor. Bila sudah, maka yang akan tampil 
selanjutnya adalah Menu Halte, di dalam menu 
halte pengguna memilih halte yang diinginkan 
lalu akan muncul CCTV dari halte yang dipilih. 
Untuk tombol About, saat user menekan tombol 
about maka yang keluar adalah tampilan 
informasi tentang aplikasi CCTV Busway. Dan 
jika user menekan tombol exit, maka aplikasi 
akan berakhir. 

Class Diagram menggambarkan tipe – 
tipe objek dalam system dan berbagai jenis 
hubungan atau relasi statis yang diantara class. 
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Gambar 8. Diagram Class 
  

     Activity diagram menggambarkan aktifitas 
dari user dalam menggunakan aplikasi. User 
akan dihadapkan pada 3 buah menu utama yaitu 
Masuk, About, dan Exit. Bila user memilih menu 
Masuk maka user akan melihat tampilan menu 
Koridor, user dapat kembali ke menu utama atau 
memilih koridor, bila memilih koridor maka user 
akan dihadapkan pada menu Halte user dapat 
kembali ke menu sebelumnya atau user memilih 
halte hingga muncul CCTV. Dari CCTV user 
dapat kembali ke menu Halte untuk memilih 
halte yang lain. Untuk menu About, user akan 
melihat tampilan informasi dari aplikasi setelah 
itu user dapat kembali ke menu utama. Bila 
memilih exit maka aplikasi akan langsung 
tertutup. 

Gambar 9  Diagram Activity 
         
- Pembuatan Menu Utama 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 10 Tampilan Menu Utama 

Seperti dalam hal pembuatan tampilan splash 
screen, siapkan tampilan xml seperti gambar di 
atas.Pada tampilan menu utama terdiri dari 3 
buah button image dan 1 buah image view 
sebagai background.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 11. Tampilan Aplikasi CCTV Busway 
 
5. Kesimpulan dan Saran 
 
Kesimpulan 

Penggunaan aplikasi mobile CCTV halte 
Busway Transjakarta ini sangat mudah dan 
bermanfaat sehingga tidak hanya orang dewasa 
yang dapat menggunakannya tetapi remaja pun 
dapat menggunakannya. Para pengguna Busway 
diharapkan dapat menggunakan aplikasi CCTV 
Busway ini sebelum bepergian menggunakan 
Busway untuk mengindari  terjadinya penum-
pukan dan antrean yang panjang di halte tujuan 
pengguna. Atau pengguna dapat mencari 
alternatif lain seperti pindah ke halte Busway 
lainnya dengan memanfaatkan aplikasi CCTV 
Busway ini tentunya. 

Spesifikasi minimal perangkat smartphone 
yang harus digunakan untuk menginstall aplikasi 
CCTV Busway ini adalah smartphone berbasis 
Android, Android versi 2.2 ( Froyo ), jaringan 
tingkat HSDPA 7.2Mbps, tampilan layar 
berukuran 3.14”QVGA TFT LCD, processor 
berkecepatan 600MHz, TouchWiz (media input) 
menggunakan TouchWiz for Android 

Saran 

 Aplikasi CCTV Busway ini 
menampilkan gambar yang ditampilkan secara 
bergantian dengan ukuran yang ditampilkan 
relatif kecil. Penulis menyarankan untuk 
menambahkan fasilitas zooming untuk 
kedepannya sehingga pengguna dapat melihat 
CCTV tersebut dengan lebih jelas. Selain itu 
penulis juga menyarankan untuk menambahkan 
kecepatan tampilan untuk setiap slide gambar 
yang diambil dari database CCTV Busway 
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dengan diiringi penggunaan provider yang 
memiliki kecepatan akses minimal dengan 
jaringan 3G.  
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Abstrak 
 

Perkembangan teknologi komputer dan mobile(Hp) mempunyai dampak positif terhadap semua kehidupan terutama pada 
dunia industri, pendidikan, pemerintahan maupun usaha – usaha kecil sampai menengah. Dimana dengan adanya 
teknologi mobile yang dapat memudahkan user dalam pencarian informasi khususnya pada pencarian jalan di kota Medan. 
Sistem informasi yang terancang dengan baik akan sangat membantu organisasi atau  perusahaan dalam mendapatkan 
informasi yang akurat, tepat waktu dan relevan dalam penyajiannya. Sistem Informasi Geografis (GIS) pada mobile adalah 
salah satu aplikasi pada mobile yang membantu user untuk mencari jalan yang akan dituju serta dapat menunjang kinerja 
pada suatu instansi pemerintahan dalam menentukan lokasi. Program ini memungkinkan pengguna untuk dapat berkerja 
lebih efektif dan efisien dalam hal pencarian jalan.  
 
Kata kunci: Mobile, Java2 Micro Edition, Sistem Informasi Geografis (GIS) 

 
 

 
 

1. Pendahuluan 
 

Kantor dinas Perhubungan (Dishub) merupakan 
salah satu perusahaan negara yang bergerak di bidang 
penataan jalan, yang memberikan izin pada masyarakat 
apabila ingin menentukan suatu jalur jalan yang akan 
dilalui dan memperbaiki infrastruktur pada jalan yang 
rusak. Dinas Perhubungan ini menginginkan pelaksanaan 
kinerja yang jauh lebih efektif. Dimana masyarakat dapat 
mengakses ataupun dapat mengetahui jalur jalan yang 
mereka tidak ketahui letak maupun lokasinya maka 
dengan itu mereka membutuhkan alat bantu yang 
menggunakan mobile (HP), karena tingkat mobilitas 
masyarakat semakin tinggi. Hal ini disebabkan karena 
tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang 
semakin memadai yang memudahkan masyarakat 
berpindah tempat. Mobilitas memungkinkan masyarakat 
dapat berperan sebagai pengguna setiap saat mereka 
melakukan aktivitas mobilenya. Di samping itu, tingkat 
kesibukan masyarakat yang tinggi menuntut adanya 
efektivitas dan efisiensi waktu agar proses mobilitas dapat 
berjalan dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan adanya 
pemanduan untuk membantu memudahkan masyarakat 

untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Dengan 
membuat sebuah Sistem Informasi Geografis (SIG) 
Mobile yang dapat dimanfaatkan untuk mempermudah 
dalam mendapatkan data-data yang telah diolah dan 
tersimpan sebagai atribut suatu lokasi yang dapat 
membantu masyarakat / Dishub dalam mencari dengan 
cepat lokasi/ tempat jalan yang dituju khususnya Jalan 
jalan Protokol dikota medan yang dipusatkan dijalan  
Balai Kota Medan,. 
 
2. Tinjauan Pustaka 
 
2.1 Pengertian SIG 

SIG (Sistem Informasi Geografis) adalah kumpulan 
yang terorganisis dari perangakat keras komputer, 
perangkat lunak, data geografis, metode, dan personil 
yang dirancang secara efisien untuk memperoleh, 
menyimpan, memperbaharui, memanipulasi, menganalisis, 
dan menampilkan semua bentuk informasi yang 
bereferensi geografis. (Riyanto; 2010 : 24). 

 
2.1.1 Teknologi SIG (GIS Technology) 

Berdasarkan teknologi dan implementasinya, 
sistem informasi geografis dapat dikategorikan  dalam 3 
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(tiga) aplikasi, yaitu: SIG berbasis desktop (Desktop Gis), 
SIG berbasis web (Web GIS), dan SIG berbasis Mobile 
(Mobile GIS). Medkipun demikian ketiganya saling 
berhubungan satu dengan yang lainnya.  (Riyanto; 2010 : 
25) 

 
2.1.2 SIG Berbasis Desktop (Desktop GIS) 

Secara sederhana, Desktop GIS dapat 
didefinisikan sebagai aplikasi sistem informasi geografis 
yang diimplementasikan pada computer desktop (stand 
alone). (Riyanto; 2010 : 25) 

 Berikut ini disajiakan hal-hal yang berkenaan 
dengan aplikasi sistem informasi geografis berbasis 
desktop (Desktop GIS) : 

1. Terbatasnya untuk komputer desktop 
2. Karena merupakan teknologi stand alone, 

maka tidak semua orang dapat mengakses 
apliksi ini  dalam waktu yang bersamaan. 

3. Kemampuan aplikasi Desktop GIS, meliputi: 
a. Menampilkan data pada peta. 
b. Menganalisis data. 
c. Membuat kualitas publikasi atau 

peta professional. 
2. Alur pemrosesan data, meliputi: 

a. Penciptaan atau pembuatan data 
(data creation). 

b. Pengolahan atau pembaharuan data 
(data editing). 

c. Analisa data (data analyzing). 
d. Visualisasi data (data visualization).  

(Riyanto; 2010 : 25) 
 

2.1.3 SIG Berbasis Web (WEB GIS) 
Web GIS adalah sistem informasi geografis yang 

didistribusikan di seluruh lingkungan jaringan computer 
untuk mengintergrasikan, menyebarkan, dan 
mengkomunikasikan informasi geografis secara visual di 
Word Wide Web melalui internet.  (Riyanto; 2010 : 26) 

 
2.1.4  Mobile GIS 

Mobile GIS merupakan sebuah integrasi cara 
kerja perangkat lunak/keras untuk pengaksesan data dan 
layanan geospasial melalui perangkat bergerak via 
jaringan kabel atau nirkabel. (Riyanto; 2010 : 30) 
 
2.2 Java2 Micro Edition (J2ME) 

Java2 Micro Edition adalah lingkungan 
pengembangan yang didesain untuk meletakan perangkat 
lunak Java pada barang elektronik beserta peangkat 
pendukungnya. (M. Shalahuddin, Rosa A.S; 2010 : 3) 

 
2.2.1 J2ME Wireless Toolkit 

J2ME Wireless Toolkit adalah perkakas yang 
menyediakan lingkungan emulator, dokumentasi beserta 

contoh-contoh aplikasi JAVA untuk perangkat kecil. 
J2ME WTK berbasiskan pada CLDC dan MIDP. J2ME 
WTK adalah program yang meniru kerja ponsel yang 
mendukung MIDP atau yang disebut emulator. Oleh 
karena itu, belum tentu MIDlet yang berjalan di emulator 
juga berjalan pada ponsel yang sebenarnya, karena juga 
bergantung pada kemampuan dan kapasitas ponsel yang 
digunakan. (M. Shalahuddin, Rosa A.S; 2010 : 13) 

 
2.2.2 Connected Limeted Device Configuration 

(CLDC) 
CLDC atau Connected Limited Device 

Cofiguration adalah perangkat dasar dari J2ME, 
spesifikasi dasar yang berupa library atau API yang 
diimplementasikan pada J2ME, seperti yang digunakan 
pada telepon selular, pager, dan PDA. (M. Shalahuddin, 
Rosa A.S; 2010 : 6) 

 
2.2.3 Mobile Information Device Profile (MIDP) 

MIDP atau Mobile Information Device Profile 
adalah spesifikasi untuk sebuah profil J2ME. MIDP 
memilik lapisan diatas CLDC, API tambahan untuk daur 
hidup aplikasi, antar muka, jaringan, dan pemyimpanan 
persisten. (M. Shalahuddin, Rosa A.S; 2010 : 7) 

 
2.2.4 MIDlet 

MIDlet adalah aplikasi yang ditulis untuk MIDP. 
Aplikasi MIDlet adalah bagian dari class 
javax.microedition.midlet.MIDlet yang didefinisikan pada 
MIDP. MIDlet berupa sebuah class abstrak yang 
merupakan subclass dari bentuk dasar aplikasi sehingga 
antarmuka antara aplikasi J2ME dan aplikasi manajemen 
pada perangkat bisa terbentuk. (M. Shalahuddin, Rosa 
A.S; 2010 : 10) 

 
2.2.5 Connected Device Configuration (CDC) 

CDC atau Connected Device Configuration 
adalah spesifikasi dari konfigurasi J2ME. CDC 
merupakan komunitas proses pada Java yang memiliki 
standarisasi. CDC terdiri dari virtual machine dan 
kumpulan library dasar untuk dipergunakan pada 
profile industri. Implementasi CDC pada J2ME adalah 
source code yang menyediakan sambungan dengan 
macam-macam platform. (M. Shalahuddin, Rosa A.S; 
2010 : 6). 

 
2.3 Pengertian UML 

Unified Modeling Language (UML) adalah sebuah 
bahasa pemodelan yang telah menjadi standar dalam 
industri software untuk visualisasi, merancang, dan 
mendokumentasikan sistem perangkat lunak (Henderi, 
2007: 4). Bahasa Pemodelan UML lebih cocok untuk 
pembuatan perangkat lunak dalam bahasa pemrograman 
berorientasi objek (C++, Java, VB.NET), namun demikian 



 

 
 

 

tetap dapat digunakan pada bahasa pemrograman 
prosedural (Ziga Turck, 2007). 

UML (Unified Modeling Language) menyediakan 
notasi standar untuk menampilkan analisa dan rancangan 
dari software yang berorientasi objek. Diagram UML 
mampu untuk memodelkan sistem software yang 
kompleks. (sumber literatur: (1999), Turku Center for 
Computer Science, TUCS Technical Report).  

UML merupakan bahasa pemodelan yang paling 
sukses dari tiga metode OO yang telah ada sebelumnya, 
yaitu Booch, OMT dan OOSE. UML merupakan kesatuan 
dari ketiga metode pemodelan tersebut dan ditambah 
kemampuan lebih untuk mengatasi masalah pemodelan 
yang tidak bisa ditangani ketiga metode tersebut. UML 
merupakan suatu kumpulan teknik terbaik yang telah 
terbukti sukses dalam memodelkan sistem yang besar dan 
komplet. 

UML (Unified Modeling Language) adalah sebuah 
bahasa untuk menetukan, visualisasi, kontruksi, dan 
mendokumentasikan artifact (bagian dari informasi yang 
digunakan atau dihasilkan dalam suatu proses pembuatan 
perangkat lunak. Artifact dapat berupa model, deskripsi 
atau perangkat lunak) dari system perangkat lunak, seperti 
pada pemodelan bisnis dan system non perangkat lunak 
lainnya. 
 
3. Analisa dan Perancangan Sistem 
 

3.1 Analisa Sistem 
Analisa sistem yang dilakukan guna untuk 

mengetahui gambaran umum Sistem Informasi Geografis 
(GIS) Pada Jalan Kota Medan, yakni menganalisis tentang 
proses yang ada pada pendataan jalan, serta menganalisis 
kebutuhan dari sistem geografis tersebut. 

 
3.2 Perancangan Sistem 

Perancangan sistem pada aplikasi ini digunakan 
dengan menggunakan Unified Modelling Language 
(UML). Perancangan model sistem pada aplikasi ini 
digambarkan melalui Use Case Diagram, Activity 
Diagram, Class Diagram Sequence Diagram . 

 
3.2.1 Use Case Diagram 

Use Case Diagram menggambarkan apa saja 
aktifitas yang dilakukan oleh suatu sistem dari sudut 
pandang pengamatan luar. Gambar berikut ini menunjukan 
adanya hubungan interaksi antara aktor dengan sistem, 
yang dijelaskan bahwa aktor yang berperan adalah bagian 
transportasi jalan, sementara sistem adalah pencarian jalan 
di kota Medan. 

 

 
 
 

Gambar 1. Use Case Diagram 
 

3.2.2 Activity Diagram 
Activity diagram ini menggambarkan aktifitas yang 

secara umum dilakukan. Keadaan yang pertama kali 
tampil adalah keadaan saat load aplikasi pada ponsel, 
setelah keadaan terpenuhi maka pengguna akan 
melakukan aktifitas memilih menu. Terdapat beberapa 
pilihan nama jalan, apabila pengguna memilih nama jalan  
maka aktifitas yang dilakukan adalah menunjukan jalan 
yang dituju/dipilih dan akan kembali lagi pada aktifitas 
memilih menu. 

 
a. Activity diagram Info 

 
Gambar 2. Activity Diagram Info 



 

 

 
b. Activity diagram Medamap 

 
Gambar 3. Activity Diagram MedanMap 

 
c. Activity diagram About 

 
Gambar 4.  Activity Diagram About 

 

4. Hasil Percobaan 
 
4.1 Tampilan Hasil  
 Tampilan hasil dari aplikasi Sistem Informasi 
Geografis (GIS) Pada Jalan Kota Medan Berbasis Mobile 
ini akan dijelaskan berikut ini. 
 
4.1.1 Tampilan Menu Utama   
 Tampilan menu utama dapat dilihat pada gambar  
4. Gambar ini merupakan tampilan menu utama yang 
dapat dipilih user. Menu utama aplikasi ini mempunyai 
beberapa pilihan diantaranya Info, MedanMap dan About. 
Pengguna dapat menekan tombol navigasi atas dan bawah 
untuk memilih menu. 
 

 
 

Gambar 4. Tampilan Menu Utama 
 

4.1.2 Tampilan Utama Info 
Tampilan menu utama info aplikasi dapat dilihat 

seperti pada gambar 5. Gambar berikut ini merupakan 
tampian utama info. Pada halaman ini menampilkan logo 
kota Medan serta diterangkan cara penggunaan aplikasi  
tersebut. Untuk dapat melihat info aplikasi, User dapat 
memilih menu info dan memilih tombol “OK” 

 



 

 
 

 

 
 

Gambar 5 Tampilan Utama Info 
 

4.1.3 Tampilan Menu Pencarian Jalan 
Tampilan menu pencarian jalan dapat dilihat pada 

gambar  6. Gambar berikut ini merupakan menu pencarian 
jalan berfungsi untuk menampilkan beberapa pilihan nama 
– nama jalan yang terdapat di kota Medan. User dapat 
memilih nama jalan yang akan dicari. 

 

 
Gambar 6. Tampilan Menu Pencarian Jalan 

 
4.1.4 Tampilan Lokasi Jalan yang Dicari 

Tampilan lokasi jalan yang dicari dapat dilihat 
pada gambar  7. Gambar berikut ini merupakan tampilan 
dari halaman jalan yang dicari. Halaman menampilkan 
sebagian peta dari kota Medan, adapun titik pusat dari 

aplikasi ini berada di Lapangan Merdeka Medan dan 
selanjutnya rute jalan yang dilalui untuk menuju jalan 
yang kita inginkan. Pada tampilan ini terdapat tombol “ 
Pilih” yang digunakan untuk pencarian nama jalan yang 
diinginkan. 

 

 
 

Gambar 8. Tampilan Lokasi Jalan yang Dicari 
 

4.2 Kelebihan dan Kekurangan Sistem yang 
dirancang 

 
4.2.1 Kelebihan dari sistem  

a) Aplikasi ini bersifat standalone yang tidak 
membutuhkan server untuk mengakses peta. 

b) Aplikasi ini bersifat portable sehingga dapat 
dijalankan diperangkat mobile apapun sesuai 
dengan spesifikasi mobile yang dibutuhkan. 
Spesifikasi Mobile sebagai berikut :  

1. Perangkat mobile dengan sistem symbian 
S60 

2. Resolusi Layar minimal mobile 320X240 
pixsels. 

3. Memory  internal yang digunakan minimal 
10 MB 

 
4.2.2 Kekurangan dari sistem  

a. Aplikasi ini memiliki kapasitas ukuran yang 
cukup besar untuk perangkat mobile. 

b. Peta pada aplikasi ini tidak dapat diperbaharui 
karena aplikasi ini bersifat standalone. 

c. Aplikasi yang dirancang tidak dapat 
menampilkan peta kota Medan secara 
keseluruhan. 

d. Aplikasi ini tidak dilengkapi fitur searching, 
zooming dan navigation pada peta. 

 



 

 

5. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pambahasan dan uji coba yang 

telah dilakukan, dapat disimpulkan : 
1. Hasil pengujian ”Sistem Informasi Giografis 

(GIS) Pada Jalan Kota Medan Berbasis Mobile” 
menunjukkan bahwa sistem ini dapat 
memudahkan user dalam pencarian jalan di kota 
Medan secara cepat, fleksibel dan efisien. 

2. Dengan adanya penggunaan mobile sebagai 
media untuk mendapatkan informasi maka dari 
sistem yang dibangun, hal ini sangat membantu 
serta mempermudah user untuk mendapatkan 
informasi jalan yang akan dicari. Serta dibantu 
dengan dirancangnya interface menggunakan 
bahasa pemrograman J2ME sehingga menjadikan 
sistem ini lebih user friendly bagi penggunanya. 
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Abstrak 

Musem online disini adalah sebuah Model creative digital berbasis web yang menyimpan dan memamerkan 
kekayaan motif batik tradisional yang merupakan warisan budaya bangsa Indonesia. Dengan diakuinya proses 
membatik sebagai warisan budaya dari Indonesia oleh UNESCO, dapat diupayakan untuk selanjutnya dengan 
membangun Web museum . Web tersebut bermanfaat untuk melindungi serta media promosi dalam 
mengenalkan sejarah motif-motif batik di Indonesia kepada dunia. Museum online dengan teknologi multimedia 
ini dapat menyajikan media informasi dokumentasi motif batik trasional unggulan setiap daerah dalam rangka 
untuk melestarikan dan mengenalkan potensi budaya yang memuat nilai-nilai luhur dalam karakteristik 
kehidupan masyarakat. Metode pengembangan museum online ini menggunakan model waterfall yang 
merupakan model logis prespektif umum. Dengan metode ini dilakukan identitas kebutuhan, pengembangan, 
hingga pengujian kesesuaian proses pengembangan, implementasi hasil, dan kebutuhan dari identitas awal. 
Kualitas pengembangan produk perangkat lunak dengan waterfall ditekankan berdasarkan pada tuntutan 
kebutuhan pemakai. Pemakai disini adalah pengelola website dan pengunjung website. Setelah implementasi, 
web ini dimuat ke server web agar dapat diakses oleh pengguna internet lewat browser web dengan nama 
“museum-batik.com”.  Dan untuk mengenalkan web ini ke masyarakat dunia digunakan strategi : SEO (search 
engine optimize), Direct Traffic, Other High Traffic Website, atau Paid Traffic. 
 
Kata kunci : museum, batik, budaya, online, waterfall 
 
 
 
1. Pendahuluan 
 

Budaya nasional Indonesia adalah agregat dari 
hasil usaha penggalian budaya lokal yang menjadi 
unggulan. Indonesia adalah negara yang kaya akan 
warisan keragaman budaya. Bangsa Idonesia kaya 
akan motif batik tradisional, dari catatan sejarah 
warna dan motif batik banyak dipengaruhi oleh 
selera para pendatang atau pedagang Cina, Arab, 
India, dan Belanda. Pengaruh tersebut membuat 
batik memiliki desain, format, dan warna yang 
unik, dan memiliki karakter yang berbeda satu 
daerah dengan daerah lain. Motif batik tradisional 
banyak digunakan sebagai  dasar berkembang nya 
motif  modern atau kontenporer. Batik modern di 
Indonesia yang memiliki kekuatan ciri khas 
tradisional tersebut  dapat memunculkan daya saing 
produk lokal yang unggul. 

Setelah keris dan wayang, pada tanggal 2-10-
2009 Batik di Indonesia diaku oleh UNESCO 
masuk ke dalam “Reperesentatif List of The 
Intangible Cultural Heritage of Humanity”. 

UNESCO mengakui Batik bukan wujudnya, tapi 
“Intengible” yaitu proses pembuatan batik secara 
tradisional yang diakui sebagai warisan budaya 
yang turun temurun dari nenek moyang asli bangsa 
Indonesia. Sehingga perlu melestarikan dan 
melindingi motif batik tradisional  yang memiliki 
teknis serta simbol budaya yang menjadi filosofi 
kehidupan dan identitas rakyat indonesia. Sebagai 
contoh : 
- Batik Parang Rusak (solo), makna : 

menyingkirkan hal2 yg rusak, agar manusia 
dalam hidupnya mampu mengendalikan diri 
lahir & batin. 

- Batik Megamendung (Cirebon), makna ; 
menggambarkan dunia yang luas dan bebas 
serta trasidental (berketuhanan). 
Permasalahan yang ada adalah Musem Batik 

di Indonesia belum terpusat.Terdapat 4 museum   
Batik, yaitu di Pekalongan, Kaoeman Solo, danarha 
Solo, dan mesum batik Yogyakarta  yang berdiri 
sejak 12-5-1977 milik keluarga Hadi Nugroho di 
jalan Dr. Sutomo 13A. Pada tanggal 2-10-2010 
Yayasan Batik Indonesia mendirikan embrio 
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museum batik nasional yang menempati di gedung 
tekstil kontenporer pada museum tekstil Jakarta. 
Keanekaragaman motif-motif batik tradisional dan 
filosofinya pada museum-museum diatas dapat 
disatukan kedalam museum maya. Museum maya 
dapat menghimpun asal muasal, simbol, dan 
filosofi yang terdapat pada setiap motif batik 
tradisional yang merupakan warisan budaya pada 
setiap propinsi asal motif tersebut. 

Dengan adanya web ini, motif-motif batik 
yang merupakan warisan budaya milik bangsa 
Indonesia dapat dikenal oleh negara-negara lain, 
sehingga klaim kepemilikan motif batik tersebut 
oleh negara lain tidak terjadi. Museum batik online 
ini mendokumentasikan secara digital 
keanekaragaman motif batik dan sejarahnya dalam 
bentuk desain multimedia berbasis web yang dapat 
melestarikan dan efektif mengenalkan kekayaan 
motif batik sebagai warisan budaya milik bangsa 
Indonesia. Web ini juga sebagai media komunikasi 
visual berbasis teknologi multimedia agar kekayaan 
motif batik yang ada dapat  dilindungi hak ciptanya, 
dan mengenalkan kepada dunia serta memberikan 
pembelajaran bagi masyarakat untuk lebih 
mengenal kekayaan keaneka ragaman motif batik 
yang ada di Indonesia, dan mentranmisikan sejarah, 
makna simbolis, dan tradisi turun menurun  semua 
hal yang terkait dengan batik. 
 
2. Tujuan 
 

Mendokumentasikan motif batik tradisional 
sebagai media informasi dalam bentuk rekayasa 
model museum dengan model creatif digital 
berbasis web yang dapat melestarikan dan efektif 
mengenalkan potensi budaya batik Indonesia ke 
masyarakat dunia, dan memuat nilai-nilai luhur 
dalam karakteristik kehidupan masyarakat 
Indonesia. Museum batik online yang dihasilkan 
dapat mentranmisikan sejarah, makna simbolis, dan 
tradisi turun menurun  semua hal yang terkait 
dengan motif batik tradisional di Indonesia. 

Manfaat dan dampaknya ke depan museum 
online ini dapat menjadi portal resmi museum batik 
di Indonesia, dan lebih memantapkan citra motif 
batik tradisional di Indonesia ke masyarakat dunia. 
Dengan semakin dikenalnya museum online ini 
maka keaneka-ragaman motif batik menjadi 
kekayaan nyata bangsa Indonesia, yang dapat 
mendukung peningkatan ekonomi masyarakat 
khususnya para pengrajin batik kecil. 

 
 
3. Metode Penelitian 
 

Metode pengembangan aplikasi model 
museum online pada penelitian ini menggunakan 
model waterfall yang merupakan model logis 
prespektif umum. Kualitas pengembangan produk 

perangkat lunak dengan waterfall ditekankan 
berdasarkan pada tuntutan kebutuhan pemakai 
(user). Urut-urutan tahap pengembangan dengan 
model waterfall disebut dengan phase, yang 
merupakan tahapan yang harus dilalui oleh produk 
perangkat lunak dari konsep awal sampai tahap 
terakhir, dimana perbaikan rancangan dapat 
dilakukan pada setiap phase ke phase sebelumnya 
atau dikenal dengan istilah software live cycle. 
Model ini bersifat umum dengan memberikan 
urutan logis phase-phase pengembangan sebagai 
berikut : 
 Phase 1.Inisialisasi proyek 

Mendefinisikan dan mengkaji kebutuhan dan 
manfaat akan web yang akan dibangun. 
Museum di dunia maya sangatlah potensial 
untuk dikembangkan, karena internet yang 
menjangkau lebih dari setengah miliar 
penduduk dunia sangat tepat untuk 
mengenalkan dan memasarkan produk dan 
melakukan transaksi bisnis. Internet yang tidak 
mengenal batas-batas negara dan geografis, 
sangat potensial untuk membantu mengenalkan 
motif batik yang merupakan kekayaan  
peninggalan budaya masyarakat Indonesia ke 
masyarakat dunia.  

 Phase 2.Spesifikasi persyaratan 
Menganalisa dan mendokumentasikan 

persyaratan dalam mengembangkan web ini. 
Produk yang dipamerkan harus dapat 
memberikan infomasi product knowledge. 

Promosi pada motif batik tradisional 
Indonesia untuk memperkenalkan produk-
produk batik yang khas  kepada manca negara 
sangat penting dilakukan. Hal ini dilakukan 
dengan memasang iklan pada situs-situs luar 
negeri yang telah berjaya seperti yahoo.com, 
ebay.com, trade-exchange.co.nz, dan 
buysell.com. Promosi juga dilakukan dengan 
cara mendaftarkan website ini pada search 
engine seperti yahoo.com, altavista.com, 
lycos.com, dan google.com. Promosi 
berikutnya yang dilakukan adalah 
mendaftarkan diri pada mailing list dengan 
topik motif khas daerah.   

 Phase 4. Rancangan dan desain 
Meliputi rancangan konsep museum 

online, Membangun desain input/output atau 
interface pemakai yang efektif, “semua desain 
harus dimulai dengan pemahaman terhadap 
pemakai yang dimaksudkan, meliputi profil 
usia, kemampuan pemahaman, kemampuan 
fisik, pendidikan, motivasi, tujuan, dan 
kepribadian.  
Model fungsional promosi online dalam 
penelitian ini digambarkan dalam bentuk 
diagram alir data ( Data Flow Diagram atau 
DFD). Layar dialog yang digunakan untuk 
komunikasi pengrajin dan pengunjung website 
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pada museum adalah hal penting dalam 
membangun aplikasi ini. Dengan demikian 
diperlukan desain antarmuka yang termasuk 
didalamnya desain Input dan Output. Desain 
tersebut perlu dirancang yang sederhana, 
mudah dipahami, menarik, dan tampilan 
produk dengan kwalitas warna dan ukuran 
yang proposional.  

 Phase 5.Implementasi 
Mengimplementasikan rancangan dan 

desain dengan menggunakan bahasa scripting 
PHP dan system database MySQL. Setelah 
implementasi selesai dilakukan selanjutnya 
adalah menyewa space pada web server 
(hosting) untuk meletakan dokumen aplikasi 
web pasar grosir online, maka selanjutnya 
adalah mentransfer atau memuat (uploading) 
dokumen web ke web server menggunakan 
program FTP (File Transfer Protocol). 
Kemudian mempromosikan web tersebut agar 
dikenal.  

Terdapat tiga kategori pedoman dalam 
mendesain interface manusia dan komputer 
yang interaktif dan dapat dijadikan pedoman 
dalam mendesain museum online ini, yaitu : 
1. Interaksi umum, yang berfokus pada : 

- Adanya pemanfaatan multimedia 
untuk  komunikasi dua arah. 

- Kemudahan pembatalan sebagian 
besar aksi, adanya fungsi undo dan 
reverse. 

- Pemakai harus jarang mengalami 
situasi dimana mereka bertanya, 
“sekarang apa artinya ini ?” 

- Kategorikan aktifitas menurut fungsi 
dan atur geografis layar secara sesuai. 

- Tersedianya fasilitas help dan pesan 
kesalahan yang sensitif konteks 

- Gunakan perintah-perintah yang 
mudah dipahami. 

2. Tampilan informasi, yang berfokus pada : 
- Penggunaan teks, warna, dan gambar, 

dan suara yang relevan untuk 
menampilkan informasi. 

- Pertimbangkan ketersediaan geografis 
layar tampilan dan gunakan secara 
efisien. 

3. Entri data, yang berfokus pada : 
- Menjaga konsistensi diantara tampilan 

informasi dan input data. 
- Pengaturan mode input yang disukai 

oleh user, menggunakan mouse atau 
keyboard. 

- Menonaktifkan perintah yang tidak 
sesuai dengan konteks yang sedang 
berlangsung. 

- Tersedianya fasilitas help untuk 
semua aksi input. 

- Membiarkan pemakai dapat memilih 
urutan aksi yang mungkin dalam 
konteks sebuah aplikasi. 

 Phase 6.Pengujian 
Menguji apakah web rmuseum batik 

online yang dihasilkan telah sesuai dengan 
yang direncanakan atau belum. Pengujian 
rancangan dan desain dengan menggunakan 
metode review atau pengkajian ulang, adalah 
pengkajian yang ditekankan pada kualitas 
kemudahan penggunaan bagi pengguna (fitness 
for user). Pengujian implementasi dilakukan 
dengan metode pengujian dalam beberapa 
tingkat perbedaan, yang secara urut dilakukan 
test unit, integrasi, system, dan yang terakhir 
adalah test penerimaan untuk memberikan 
percobaan yang lebih realistis ke user dari web 
tersebut. 

 Phase 7.Pemeliharaan 
Membetulkan kesalahan dan kekurangan 

yang terjadi pada penerapan sesungguhnya 
dilapangan.   

 
4. Rancangan System 
 

Rancangan meliputi rancangan konsep 
museum batik online, serta membangun desain 
input/output atau interface pemakai yang efektif, 
“semua desain harus dimulai dengan pemahaman 
terhadap pemakai yang dimaksudkan, meliputi 
profil usia, kemampuan pemahaman, kemampuan 
fisik, pendidikan, motivasi, tujuan, dan kepribadian.  

Model fungsional museum batik online 
digambarkan dalam bentuk diagram alir data ( Data 
Flow Diagram atau DFD). DFD museum batik 
online berisi gambaran global sistem yang terdapat 
2 entitas yang terlibat pada sistem museum batik 
online, yaitu : pengelola (admin) dan pengunjung 
museum online. Masing-masing entitas terlibat 
langsung dengan sistem dengan mendapatkan 
output dari sistem dan melakukan input ke sistem. 

Pengujian pada tahap perancangan lebih 
ditekankan pada pengujian struktur aplikasi. 
Pengujian dapat dilakukan melalui pemodelan dan 
simulasi eksekusi struktur pada komputer, 
pengujian ini bertujuan untuk menganalisa 
karakteristik kinerja struktur. 

Tabel 1. Pengujian Tahap Perancangan 
No Kriteria Uji Hasil 

Uji 
1 Overview System : 

 Apakah ada  deskripsi yang 
hilang dari interface dengan 
system lain ? 

 Apakah kebutuhan system 
sudah terpenuhi ? 

 Apakah telah menetapkan 
langkah-langkah manual dan 

 
C 
 
 

SC 
 

TC 
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otomatis ? 
2 

Deskripsi Sistem: 

 Apakah telah membangun 
struktur chart, yang 
diperlihatkan secara logika 
breakdown dalam system dan 
interface ? 

 Adakah deskripsi naratif 
fungsi dari system ? 

 Adakah hierarki, dari struktur 
lojik dalam system ? 

 
 

TC 
 
 
 
 

C 
 

C 

3 Rancangan Data Input-Output – 
Struktur Data : 
 Apakah data telah 

dikelompokkan kedalam 
kategori logika ? 

 Apakah data  telah 
dikategorikan seperti : static, 
history data ? 

 Apakah nama data yang 
digunakan telah standar ? 

 

 
 

SC 
 
 

C 
 
 

SC  

4 Rancangan Dokumen Output : 
 
 Apakah ada heading ? 
 Apakah heading melibatkan 

judul laporan, departemen, 
tanggal, dsb ? 

 Apakah output dokumen 
dapat menyesuaikan untuk 
lingkungan saat ini ? 

 Apakah setiap data 
diidentifikasikan ? 

 
 

SC 
C 
 
 

C 
 
 

SC 

5 Rancangan Elemen Input: 
 Apakah elemen data secara 

jelas dinyatakan ? 
 Apakah sumber data 

ditetapkan ? 
 Sudahkan kebutuhan input 

didokumentasikan ? 
 

 
SC 

 
SC 

 
C 

6 Perancangan metode untuk 
mencapai tingkat layanan 
 Pemenuhan tingkat layanan 
 Pembangunan prosedur untuk 

memonitor tingkat layanan 

 
 

SC 
SC 

7 Perancangan Proses Non 
Komputer  
 Apakah persiapan input 

dijelaskan ? 
 Apakah distribusi output telah 

dijelaskan ? 
 Apakah prosedur perbaikan 

kesalahan telah dijelaskan ? 
 

 
 

SC 
 

TC 
 

TC 

8 Prosedur Perencanaan Sistem : 
1. Sudahkah cakupan, 

tujuan, dan batasan 
dibangun ? 

2. Sudahkah rencana untuk 
prosedur user dan phase 
perubahan dilengkapi ? 

3. Sudahkah sumber daya 
dan tanggungjawab ditata 
( siapa melakukan apa ) ? 

4. Sudahkah rencana 
disusun untuk phase 
berikutnya ? 

 

 
SC 

 
 

SC 
 
 

SC 
 
 

C 

9 Kecocokan terhadap kebutuhan : 
 Evaluasi pengguna sistem 

terhadap tujuan aplikasi 
 Keterlibatan pengguna dalam 

perancangan sistem 

 
TC 

 
C 
 

10 
Perancangan pemenuhan kriteria  

 Pendefinisian manfaat sistem 
berdasarkan rancangan sistem 

 Pendefinisian waktu 
kegunaan sistem 

 
 
 

SC 
 

TC 

11 Rencana Pengujian Sistem : 
 Sudahkah criteria penerimaan 

( kondisi user) 
diidentifikasikan ?  

 Sudahkah strategi penerimaan 
user diidentifikasikan ? 

 Sudahkah pengujian 
kebutuhan data diidentifikasi 
? 

 Sudahkah dokumentasi 
dikumpulkan dan diatur ?  

 
TC 

 
 

TC 
 

C 
 

C 
 
 

12 
 Perancangan yang dirawat 

 Pendefinisian atribut data 
 Pendefinisian perubahan 

sistem terhadap dokumentasi 
rancangan 

 
 

SC 
C 
 

 
 
5. Hasil dan Pembahasan 

 
Setelah implementasi museum batik online ini 

selesai, maka selanjutnya aplikasi dalam bentuk 
web ini ditransfer atau dimuat (uploading) ke 
server web agar dapat diakses oleh pengguna 
internet lewat browser web dengan nama “museum-
batik.com”.  
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Gambar 1. Halaman depan museum-batik.com 

 
Langkah selanjutnya adalah mempublikasikan 

halaman web museum-batik.com ini pada dunia 
dengan cara menambahkan halaman web ini pada 
mesin pencari atau search engine optimize, dan 
dengan cara menempatkan (post) pemberitahuan 
singkat tentang keberadaan museum-batik.com 
pada newsgroup yang menangani topik-topik yang 
terkait dengan masalah batika, produk kerajinan 
tangan, atau culture heritage. Dengan publikasi 
yang baik maka akan banyak pengunjung pada 
museum-batik.com,  

Setelah museum-batik.com telah dimuat ke 
server web dan dipublikasi kan berarti telah berdiri 
museum batik online yang menyediakan informasi 
sejarah dan pembelajaran filosofi yang terkandung 
dari setiap motif batik tradisional yang merupakan 
kekayaan budaya Indonesia. 

Pengujian perangkat lunak museum On 
Line ini  ini menggunakan metode pengujian daur 
hidup (life cycle). Tahap pengujian akan 
menghasilkan dokumentasi hasil pengujian serta 
menjamin bahwa museum-batik.com yang telah 
diuji telah sesuai dengan spesifikasi fungsi yang 
telah ditetapkan. Kriteria yang merupakan dasar 
penetapan rencana pengujian adalah. faktor resiko 
yang dikaitkan dengan rencana pengujian disebut 
faktor uji. 

 
  Tabel 2.  Faktor Uji Pengembangan museum batik  Online.        

Tahap 
Pengembangan  

Faktor Uji 

Analisis 
Kebutuhan 

 Metodologi kebutuhan 
 Spesifikasi fungsional 
 Spesifikasi 

Penggunaan 
 Kebutuhan Portabilitas 
 Spesifikasi Antarmuka 
 Kebutuhan 

Operasional 
Perancangan  Perancangan metode 

pencapaian tingkat 
layanan 

 Kecocokan terhadap 
kebutuhan 

 Perancangan 
pemenuhan kriteria 

 Perancangan yang 
dirawat 

 Kebutuhan 
komunikasi operasi 

Implementasi  Implementasi kendali 
integritas data 

 Sistem perancangan 
untuk mencapai 
tingkat layanan 

 Kesesuaian program 
dengan rancangan 
untuk kemudahan 
pemakaian 

 Pengembangan 
prosedur operasi 

 Kinerja program 
Pengujian  Pengujian fungsional 

 Pengujian operasi 
 Pengujian manual 

 
6. Kesimpulan 

 
Dengan dihasilkan museum batik online maka 

dapat dikenalkan ke masyarakat dunia tentang 
motif batik sebagai ekspresi budaya yang memiliki 
makna simbolis yang unik dan nilai estetika yang 
tinggi, dan memiliki teknis serta simbol budaya 
yang menjadi filosofi kehidupan dan identitas 
rakyat Indonesia. Museum batik online dapat 
menjembatani fungsi museum batik yang ada di 
Indonesia dalam rangka mentanmisikan sejarah, 
makna simbolis, dan tradisi turun menurun  semua 
hal yang terkait dengan batik. 

Hasil dari pengujian museum-batik.com, baik 
melalui daftar check list maupun menggunakan 
kasus uji dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
- Uji dengan check list memberikan jaminan 

pada museum batik Online bahwa setiap tahap 
pengembangan sistem telah dilampaui dengan 
metodologi yang benar. 

- Dengan menggunakan uji kasus, museum batik 
online ini  telah menjadi perangkat lunak yang 
bebas dari kesalahan sintak dan secara 
fungsional dapat melakukan berbagai jenis 
pengolahan yang didasarkan pada metoda yang 
digunakan. 
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Abstract 

The potential contribution of Actor-Network Theory (ANT) for representing e-government initiative flows from 
its ontological assumptions. However, these assumptions have never been critically reviewed using real e-
government cases. Using two e-government cases in Indonesia, the paper tries to provide real evidence on how 
meaningful are all ontological assumptions of ANT for representing e-government.  
 
Keywords: Actor-Network Theory, E-government, Ontology, Ontological assumption. 
 
 
1. Introduction 
 

Ontology is a branch of philosophy that deals 
with theories about the nature of things in general. It 
concerns with claims and assumptions about the 
nature of reality. It focuses on answering the 
question of “existence.”  Therefore, ontology aims to 
discuss how to foundationally represent reality in 
such a way that it could fully reflect what we believe 
to exist. This representation brings consequence to 
what to include and what to exclude.  

As Actor-Network Theory (ANT)  provides 
“new perspectives on sociological method, notably 
through analysis of deconstruction and 
representation, reflexivity and ‘otherness’, 
managerial power and organizational technologies, 
and the ontological status of theories” [15],  it is 
relevant to question how some of its ontological 
assumptions provide meaningful ways of 
representing the nature of an e-government system. 
It is important as the interaction and involvement of 
ICT in e-government define its existence. 

This paper aims to review how meaningful it is 
to represent an e-government system using ANT. 
Since ANT has four ontological assumptions in 
perceiving reality, its representational meanings will 
be related with each of them. They involve issues of 
dualism, asymmetry, actors, action and power [3]. 
Based on findings from two e-government project 
cases, the paper will critically review how each of 
these ontological assumptions provides meaningful 
understanding of the dynamic development of an e-
government. Since e-government development 
involves many issues ([4][9][20][1]), its 
understanding should incorporate its sociological 
rather than merely focus on its IT perspective [18].   
 
2. Literature Review 
 

Using the metaphor of heterogeneous network, 
the core assumption made by ANT is that reality 
(organizations, agents, and machines) are all effects 
generated in patterned networks or relationship of 
diverse (not simply human) materials [12]. All 
human and non-human involved in this network are 
labeled as actors.  

ANT makes assumptions that include three 
aspects: agnosticism, generalized symmetry, and 
free association ([2][5][14]). Castree ([3]) discusses 
the ontological assumption made by ANT in details 
and includes also the aspect of conceptualizing 
actors and action, and a “de-centered” understanding 
of power. Castree ([3]) relates the issues of 
binarism/dualism, asymmetry, and actors to refer the 
ontological aspect of ANT given by Callon ([2]) 
respectively. Although the issues of action and 
power are consequences from those three 
ontological assumptions given by Callon ([2]), 
Castree ([3]) provides description how to understand 
them appropriately. For this reason, the four issues 
given by Castree ([3]) will be discussed and later 
used to answer the research question.  
 
a. Binarism/Dualism 

ANT holds basic ontological assumption that 
social reality is a complex network of relationship 
that always involves human and non-human 
entities/actors [12]. There is no purely social or 
purely technical world but rather a socio-technical 
one [12]. ANT rejects dualism that separate between 
the social (human) and the technical (non-human). 
ANT offers ontology to transcend this dualism by 
postulating that strict separation of human and non-
human entities should be ignored. Alternatively, 
ANT argues that there is neither purely human nor 
purely non-human because reality consists of hybrid 
entities.  Latour ([11]) claims that ANT is a response 
to the limitation of social theories of modernity and 

No Makalah : 068
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variations of postmodern that tend to divide nature 
and society into two incommensurable poles. 
Modernity assumes that nature is only observed and 
never human-made whereas society is only made by 
humans. ANT brings the hybrid reality of nature and 
society into its analytical domain.  ANT aims to 
show that the separation introduced by modernity 
and postmodern is artificial [13].  

 
b. Asymmetry 

ANT has no a-priori assumption on the 
superiority of humans or non-humans in determining 
the stability of phenomenon as an actor-network. 
Therefore, ANT moves beyond the asymmetrical 
approach to non-humans (nature) by recognizing 
humans (the society) and nature as co-constructive 
within a myriad of networks. This symmetrical 
assumption does not mean that the natural entities 
and the social entities exist independently of each 
other. Rather, it is an understanding that it is 
possible and necessary to attend to the “ontological, 
causal and moral particularities of natural 
entities…without reverting to the notion that nature 
is, should or could be a/social” (p. 120)[3]. In this 
light, Latour (p.308 [10]) comments that nature “is 
not considered as the commonsense external 
background of human and social action but as the 
result of a highly problematic settlement.”   

 
c. Conceptualizing Actors and Action 

Because ANT rejects dualisms and focuses on 
co-construction, agency is a relational effect 
generated by interacting components whose 
activities are constituted in the networks of which 
they are parts [3]. Consequently, ANT does not 
focus on acting as a human-centered activity. The 
approach attempts to accept actors as being a 
combination of both social and natural, calling “for a 
conception of action and actors which is multiple, 
contingent and non-essentialist” (p. 121[3]), where 
action is conceived of not requiring “speech or 
intentionality as we normally understand it” (p. 121). 
This allows agency to be conceptualized in such a 
way that opens the possibility to include, or at least 
consider, diverse forms of action and, in turn, 
diverse actors.  

 
d. Power 

Since agency is a relational effect then ANT 
conceptualizes power as “a shared capacity, 
involving myriad natural actants as much as social 
ones, which is thoroughly de-centered in different 
networks” (p. 121 [3]). Power does not come from 
an actor somehow “possessing” it, but rather from 
the ability to enroll, enlist and convince other actors 
to allow the initial actor to represent them [16]. 

To integrate the separate domains of nature, 
language and society, ANT grants actor status to 
human as well as to non-human entities in which 
they are integrated into networks and sometimes 
encapsulated in black boxes [13]. These networks 
can be read through the inscription in the 
intermediaries, which circulate within those 
networks. The resulting form of these networks 
varies. It can be an organization, a technology 
artifact, an information system, or an e-government 
system.  

 
3. Methodology 
 

Data used for this interpretive case study were 
gathered from two e-government projects in 
Indonesia. Yogyakarta Cyber Province Initiative 
(YCPI) and Sragen One Stop Service Initiative 
projects were selected. These two projects are the 
appropriate case for this e-government development 
strategy for the first is considered as problematic but 
the second is a successful one. Data gathered include 
factual (numerical), textual, audio, and visual event. 
Data were collected by observing at the two project 
sites, inspecting archival documents, browsing their 
websites, and recording semi structured interviews. 
The interviews were conducted in local language 
and involved 22 and 15 personnel respectively. All 
interview sessions lasted from 30 to 90 minutes. 
Recorded interviews were transcribed fully before 
they were analyzed thematically.  
 
4. Cases Description 
 
Case 1 : Yogyakarta Cyber Province Initiative 

(YCPI) 
 

Realizing the potential contribution of ICT to 
improve the low quality of public services from the 
provincial administration of Yogyakarta, YCPI 
aimed to promote a new model of managing 
province in such a way that it would transform the 
way the state government efficiently and effectively 
delivered its services to public. The model aimed to 
enable the provincial government to be more public 
service-oriented and to speed-up the state 
development by intensively using ICT. To solve this 
transformational problem, YCPI involved many 
actors. The description of actors’s roles, interest and 
conditions could better be described by a network of 
interests owned by each actor as presented in Figure 
1. This represents the fact that government 
transformation would only happen if an alliance 
amongst (a) the head of various offices want to fully 
participate in government reform program to serve 
people better; (b) BID staffs was consistently willing 
to manage the implementation of YCPI; (c) Sultan 
kept wanting to serve people better; (d) ICT 
infrastructure functionally operated well; (e) TiMPII 
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was continuously supporting change initiatives;  (f) 
Partnership wanted to make governance reform 
successful. 

To solve the problems, YCPI involved six 
offices to develop its own service of excellence: 
 Education Office: To improve education quality 

through Yogyakarta learning gateway, regional 
digital library and knowledge center network. 

 Industry and Commerce Office: To improve 
revenue and welfare of the society by enhancing 
commercial growth.  

 Agriculture Office: To improve farmers’ 
welfare through agro-business programs by 
providing information on agro-business.  

 Transportation Office: To improve regional 
economic activities through the development of 
a good transportation services.  

 Tourism Office: Improve people’s welfare and 
competitiveness through tourism promotion. 

 Fishery Office: To facilitate the development of 
fishery community and their competitiveness. 
 

 

 
 

Figure 1. Actor-Network of YCPI 
Staffs of BID expressed differently in 

perceiving the progress of YCPI ranging from being 
realistic to pessimistic. Those who were realistic 
consider YCPI as a long term dream and it would 
automatically be successful as public’s readiness and 
demand increases over time. Those who were 
pessimistic argued that such similar initiatives had 
been introduced many times long before the notion 
of e-government existed and had never been 
successful. One of BID staffs expressed his 
pessimistic stance by saying, 

“Though there are many small-scale IT 
applications that have been used to support 
government activities like SIMPEG (personnel 
records system), but after waiting for a long 
time many people keep questioning what  the 

real contributions to society of all these 
initiatives are?”        
Among the six sectors mentioned in the 

blueprint, only education and commerce programs 
were considered moving to achieve their goals. The 
education service of excellence even received 
support from Ministry of Communication and 
Information (Menkominfo) through a Japan-funded 
project to strengthen school ICT-readiness by 
distributing computers and connecting school 
computers to the province’s library network. The 
industry and commerce service of excellence 
program managed to setup and maintain the so 
called Yogyakarta Business Service Center (YBSC) 
to help business community easily get support and 
exchange information with government agencies and 
business communities. This center offered several 
services to SME (Small Medium Enterprise) in the 
form of advice, consultation, and training in the area 
of marketing, management, ICT adoption, and 
partnering.  
Case 2: Sragen One Stop Service Initiative 

(SOSSI) 
The main idea to establish SOSSI was very 

simple but fundamental, namely how local 
administration of Sragen regency fulfilled its 
mandate to better serve public license inquiry by 
providing simple, transparent, accountable, and one-
stop service. This new kind of service tried to 
replace the common practice of government service 
where citizens had to undergo complicated and 
unclear process as through several different offices.  
 

The most crucial part in establishing SOSSI was 
to get support from various heads of offices who 
were currently holding authority to issue licenses. It 
was common that not only the head office but also 
some lower-level government staff abused “power” 
and authority to manage, control, and complicate the 
issuance of licenses for their personal benefits. 
Another problem was how to efficiently run the one-
door service just like a private entity.  To manage 
this situation, the head of Sragen regency (the 
common term for the head of regency in Indonesia is 
“Bupati”) conducted many meetings to promote, 
explain and solicit support by involving related 
heads of offices, some important personnel from his 
own office and other local legislative bodies. He 
then problematized the establishment of SOSSI by 
defining the roles of each involved actor. Figure 2 
provides the description of the roles and relationship 
of some important actors involved in the 
problematization process.  

The Bupati attempted to influence and stabilize 
all the actors he defined in the previous step by 
introducing several attractive programs: 
(a)  License inquiry should be simple and fast. 
(b) Offices should return authority back to Bupati,  
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(c) SOSS staffs could be transformed to  
professional workers  

(d)  ICT and private  practice could be fully adopted,  
(e)  License services would attract more investors.  
 

Using these hypotheses, Bupati implemented 
three new important interessement devices which 
are: 
(a) Granting SOSSI unit an authority to issue 

licenses after retracting that authority from 
various offices. 

(b) Facilitating SOSSI to adopt corporate work 
culture and management equipped with new 
reward system.  

(c) Providing incentives to members of the business 
community who wants to initiate operation in 
Sragen.   

 

 
 
Figure 2: The Problematization Network of SOSSI 
 

Some indicators could be attributed to account 
for the success of SOSSI. From the citizens’ point of 
view, the simple and accountable services are found 
satisfactory. Based on service satisfaction survey 
with 150 respondents, the customer satisfaction 
index increased from year to year.  On the last two 
surveys, the customer satisfaction index scored 
83.995 % and 84.005% respectively. The index 
involved 14 variables to measure overall SOSSI 
performance in serving its customers. One customer 
who was also an entrepreneur justified SOSSI 
performance by saying: 

“This SOSS is very beneficial for business since 
I always get help whenever I apply a business 
license. To get a business license I do not have 
to wait for a long time, I am provided with 
convenience facilities and served excellently by 
SOSS staffs. Based on my experience, I just 
needed less than one week to get license to start 
my business.”  
From some government and non-government 

organizations’ point of view, SOSSI has also been 

considered as a good model of a quality public 
service provider. It was no wonder then if SOSS got 
some recognition from different parties starting from 
non-government organization, local government 
nation-wide, to the president of Indonesia.  

From the economic point of view, SOSS has 
managed to directly and indirectly increase revenue 
and investment to local government. In 2002 
Sragen’s revenue was only IDR 22.56 billion but in 
2006 it rose to IDR 72.77 billion. Similarly, total 
investment to Sragen was only IDR 592 billion in 
2002 but it increased to IDR 1.2 trillion in 2006. 

 
5. Discussion 

Overall, the use of network as a metaphor to 
represent the essence of an e-government initiative 
provides rich vocabulary in such a way that all 
related issues can be appropriately brought into 
consideration. These include the involvement of 
human and non-human entities, their relationship 
that affect the stability of the network, their 
competing interest toward the obligatory passage 
point and the realization that their capability to act 
are just an effect of a network.  

The meaningful representation of actor-
network is to describe the problematization moment 
of translation.  This representation, as given in 
Figure 1 for YCPI and Figure 2 for SOSSI, provides 
a big picture how each selected actor has positive 
intentions and also experiences obstacles toward the 
obligatory passage point (OPP) of the network. This 
is a very useful one because the designer of e-
government can define and introduce some 
appropriate interessement strategies to better enroll 
actors toward the OPP.  

To comprehensively answer the ontological 
question, the ontological stance of ANT that 
includes issues of: binarism/dualism, asymmetry, 
conceptualizing actors and action, and a “de-
centered” understanding of power will be employed 
consecutively. 
a. Binarism/dualism. 

 From the description of the two cases of e-
government initiatives, it has been apparent that they 
involve both human entities and non-human entities, 
namely the ICT infrastructure and its systems of 
office technology such as CCTV and air 
conditioning sets, government staffs, government 
regulations, citizens and government offices. Figure 
1 for YCPI and Figure 2 for SOSSI denote these 
entities that have been equally represented as actors. 
For naming purposes, there is no problem at all to 
designate any involved entity as an actor but to 
qualify non-human entities as actors has led to 
difficulties in its operationalization.  As actors, non-
human entities should be analyzed as if they could 
speak for themselves. One way to deal with this 
difficulty was to undertake a “semiotic turn” in 
which all non-humans become semiotic devices that 
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create “texts” along with the texts which are created 
by the humans; and these texts are analyzed with no 
consideration given to the nature of their producers 
[17]. However, there are still some problems, such 
as how they are to be articulated, how these non-
human actors speak, and how the researcher can be 
assured that he reliably reports what they are saying. 

Using the mechanism of mobilization outlined 
by [2], the “semiotic turn” for non-human entities 
was operationalized via a representation process in 
which some human actors functioned as the 
spokespersons for non-human actors.  

In the case of YCPI, the head of BID played 
this role as he many times convinced his staffs that 
the implemented ICT infrastructures and its systems 
need to cooperate. At the same time, the jargon of 
“Tono-net”  represented a “semiotic turn” in such a 
way that the computer network failed to convince 
users that it could be used safely because they 
preferred to ask Tono (a staff) to copy data from 
other offices. From the SOSSI case,  the Bupati of 
Sragen took the role as a legitimate spokesperson for 
various non-human actors, such as the ICT, the 
CCTV, the ISO standard, and some regulations.  

Although the effects of these two 
representation processes to the actor-network 
stabilization in YCPI and SOSSI were different, 
both cases treated humans and non-humans as 
actors.  The analysis was simplified since no 
assumption was made whether it was human or non-
human which was superior in determining the 
stability of the actor-network.   
b. Asymmetry 

Both cases showed that humans and non-
humans played equally important roles. In the YCPI 
case, the jargon of “Tono-net”, the execution of 
Central Government Regulation No. 41/2007, and 
the low participation of heads of offices supported 
this assumption. In the SOSSI case, similarly, the 
roles which the ICT, CCTV, ISO, and regulations 
played were as important as the staffs’ commitment 
and the Bupati’s leadership style in stabilizing the 
one- stop service actor-network.  

Since humans and non-humans are equally 
important, ANT further assumes that what matters is 
the relationship or association among them. Both 
cases have showed that their mutual relationships 
determined the stability of the network. In the 
SOSSI case, these relationships were richer, 
effectively designed and well maintained; but in the 
YCPI case, these relationships were not so well 
designed. As a result, the staffs of SOSSI responded 
creatively in dealing with the problem triggered by 
the Indonesian Central Government’s regulation and 
the ICT performance. Their struggles to challenge 
Central Government Regulation No. 41/2007 ended 
with a new organizational structure of SOSSI. They 
also accepted the limitation of their operated ICT 
infrastructure. Conversely, most heads of offices 

involved in YCPI resisted to the ICT infrastructure 
and the BID office was finally liquidated.  
 
c. Conceptualizing Actors and Action  

The assumption that agency is a relational 
effect helps understand why almost all actors 
involved in YCPI felt powerless. The BID head 
expected the Sultan to use an “iron hand” approach 
as a precondition for him to act faithfully. Similarly, 
the head section of the ICT infrastructure in the BID 
office also expected heads of offices to change their 
work culture in order to  operate computer network 
optimally. He expected the finance office to 
implement a new reward system that had been 
approved by Sultan. Thus, using a relational effect is 
helpful in understanding the role of the agency in e-
government development, though it is impossible to 
trace the complete chain of these relations. 

Contrary, in the SOSSI case,  all actors acted 
positively toward the objective of their e-
government because of the relational effect 
triggered by the Bupati. The new work culture 
equipped with the new reward system made all 
SOSSI staffs behave positively to every problem 
they encountered. They responded appropriately to 
any technical problem. Moreover, they perceived 
Central Government Regulation No. 41/2007 as not 
a threat but as an opportunity to reform their SOSSI 
organizational structure. Although the notion of 
agency as a relational effect helps explain the 
capacity of each actor to act, it is impossible to 
completely trace all components that have produce 
positive effects on the Bupati, who had such an 
enormous willingness to make SOSSI successful.  
d. De-centered understanding of power. 

Since agency is a relational effect, ANT 
conceptualizes power as “a shared capacity, 
involving myriad natural actants as much as social 
ones, which is thoroughly de-centred in different 
networks” ( p. 121)[3]. Power does not come from 
an actor somehow “possessing” it, but rather from 
his being able to enroll, enlist and convince other 
actors to allow the initial actor to represent them 
[16].  This concept helped explain why the Sultan 
who is in fact the King of Yogyakarta province was 
not so successful in enrolling all related actors to 
support his initiative. It was because his “positional 
power” was almost meaningless since it had not 
been appropriately manifested or materialized in 
some interessement devices/strategies to enroll 
related actors. Meanwhile, the Bupati of Sragen, 
who is of course less powerful in the sociological 
term compared to the Sultan, managed to enroll all 
related actors to his initiative because he 
implemented strong and relevant interessement 
devices.   
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5. Conclusion 
The ontological stance of ANT offers an 

appropriate assumption and a rich vocabulary in 
describing the dynamic development of e-
government. It deals with the social as well as 
technical aspects of e-government by integrating 
them in an actor-network. Since both cases 
confirmed that the social and technical are equally 
important in determining the stability of the 
network, the symmetrical stance of ANT lays a 
strong foundation to their relationship. The actor-
network representation of an e-government initiative 
is also a rich picture because it provides complete 
description of all aspects of those involved that 
could be simply referred as actors respectively. Its 
richness also comes from the ability to represent 
relationship among actors. This is essential because 
the stability of the network depends on these 
relationships. Moreover, the ontological assumptions 
of ANT also entail agency as a relational effect of a 
heterogeneous network that fits the condition within 
which e-government exists. Consequently, it 
conceptualizes power not as positional or legal 
standing but as ability to enroll others by building a 
relationship that could be produced through the act 
of interessement. This ontological stance makes 
ANT an appropriate approach to use in representing 
an e-government initiative beyond its common 
approach in order not only to include its information 
system aspect but also to capture its sociological 
aspects. These findings support what Scholl (2007) 
expects. 
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Abstrak 

Salah satu komponen penting web e-learning adalah content. Dalam perkembangannya, e-learning content 
berubah menjadi learning object dengan penambahan metadata di dalamnya. Metadata ini kemudian dimasukan 
ke dalam ontology sehingga diharapkan dapat memudahkan penyebaran dan pencarian materi tersebut. Penulisan 
ini akan menjabarkan proses pembuatan ontology beserta implementasinya untuk dimanfaatkan dalam proses 
pencarian suatu learning object. Dengan memanfaatkan ontology ini hasil pencarian diharapkan dapat lebih tepat 
dan sesuai.  
 
Kata kunci : Ontology, Learning Object, Metadata, Pencarian  
 
 

 
1. Pendahuluan  
 

Perkembangan internet dan e-learning [1] 
dengan aplikasi dan tools baru yang menyertainya, 
secara cepat telah mengubah bentuk atau cara 
pembelajaran yang lama. Pada cara pembelajaran 
yang lama, content e-learning yang merupakan salah 
satu komponen e-learning didistribusikan dengan 
gaya semi terstruktur. Prinsipnya content tersebut 
dapat diakses secara online. Namun dalam 
memperoleh content yang sesuai banyak menemui 
masalah yang disebabkan terbatasnya pemberian 
kata kunci pada content tersebut. Sayangnya, web 
(termasuk e-learning) dibuat untuk konsumsi 
manusia, bukan untuk mesin. Mesin hanya dapat 
membaca web tapi tidak memahami isi dari web 
tersebut. Sehingga pencarian content sangat 
tergantung dengan kata kunci yang diberikan pada 
content tersebut. 

Web semantik [2,3] sebagai generasi baru dari 
teknologi web sangat menjanjikan untuk diterapkan 
pada e-learning. Teknologi web semantik membuat 
web atau komponen dalam web tersebut dapat 
dipahami oleh mesin. Cara untuk mencapai hal 
tersebut adalah dengan menambahkan metadata ke 
dalam web atau komponen web. Dalam 
perkembangannya e-learning content berubah 
menjadi  learning object [4] dengan adanya 
penambahan metadata [5]. Adanya tambahan 
metadata tersebut dapat membuat isi dari learning 
object menjadi  lebih tepat untuk dikenali. 
Masalahnya adalah learning object  yang ada masih 
belum terorganisasi sehingga perlu dibuatkan 

ontology [6]  yang dapat memudahkan dalam proses 
mencari dan mendapatkan learning object tersebut. 
Tujuan penulisan ini adalah merancang dan 
membuat ontology Learning Object  yang dapat 
digunakan untuk mencari dan mendapatkan materi 
dalam web e-learning. Dalam penulisan ini akan di 
jabarkan proses pembuatan dari ontology mulai dari 
pendefenisian, pembuatan dan penimpanan 
ontology, semantik ke dalam database dan 
pengujian. 

 
2. Pendefinisian komponen Ontology 
 

Komponen pembangun ontology terdiri dari 
Class dan Property.  
 
2.1 Komponen Class  
 

Komponen Class didefinisikan berdasarkan 
kajian terhadap standar LOM (Learning Object 
Metadata). Tidak semua metadata dalam standar 
LOM digunakan dalam mendefinisakn class, hanya 
sebagian yang dianggap penting saja yang 
digunakan di sini. Dalam penelitian ontology 
learning object ini, mengklasifikasikan class 
menjadi sepuluh class utama (dokumen, jenis 
dokumen, materi, orang, status dokumen, tingkat 
interaksi, tingkat kesulitan, tingkat pendidikan, tipe 
interaksi, tipe materi), beberapa class utama tersebut 
masih terbagi menjadi subclass. Dari kesepuluh 
class yang sudah terdefinisi tidak semuanya 
memegang peranan penting dalam pemodelan ini. 
Hanya class dokumen dan materi yang menjadi 
pokok perhatian. Class yang lain tetap dimodelkan 

No Makalah : 069



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2012, STMIK - STIKOM Bali 23-25 Pebruari 2012 

283 
 

dengan pertimbangan dapat dikembangkan di masa 
yang akan datang. 

 
2.2 Komponen properti 

 
Pendefinisian Properti yang digunakan dalam 

ontology  berdasarkan  tabel.1 sebagai berikut:  
 

Tabel 1.  Daftar Object Property yang digunakan 
No Nama properti Domain Range Sifat 
1 hasAuthor Dokumen Author - 
2 hasDiviculty Dokumen Tingkat_ 

Kesulitan 
- 

3 hasEducationalL
evel 

Dokumen Tingkat_ 
Pendidika
n 

- 

4 hasEndUser Dokumen Orang - 
5 hasInteractivityT

ype 
Dokumen Tipe_ 

Interaksi 
- 

6 hasInterestedIn Orang Materi - 
7 hasKind Dokumen Jenis_ 

Dokumen 
- 

8 hasLevelInteracti
vity 

Dokumen Tingkat_ 
Interaksi 

- 

9 hasStatus Dokumen Status_ 
Dokumen 

- 

10 hasSubject Dokumen Materi - 
11 hasType Dokumen Tipe_ 

Materi 
- 

12 isBasedOn Dokumen Dokumen inverse 
kepada 
isBasisFor  

13 isBasisFor Dokumen Dokumen inverse 
kepada 
isBasedOn 

14 isRequiredBy Dokumen Dokumen inverse 
kepada 
requires 

15 next Dokumen Dokumen inverse 
kepada prev 

16 prev Dokumen Dokumen inverse 
kepada next 

17 requires Dokumen Dokumen inverse 
kepada 
isRequired
By 

18 sameConceptsAs Materi Materi - 
19 subConcepts Materi Materi transitif 

 
Tabel 2.  Daftar Data Property yang digunakan 
No Nama Properti Domain Range Sifat 
1 hasLocation Dokumen String - 
2 hasNameFile Dokumen String - 
3 hasName Orang String - 
4 hasTitle Dokumen String - 

 
3. Pembuatan Ontology Learning Object 
 

Dalam membangun Ontology learning object 
ini, dipilih bahasa OWL dan perangkat lunak 
Protégé versi 4.1 Alpha [7,8]. Pemilihan bahasa 
OWL ini dikarenakan kebutuhan memodelkan sifat 
properti seperti yang tercantum pada tabel 1. Semua 
class yang sudah dideskripsikan dapat langsung 
diterapkan ke dalam Protégé.,  Dalam penulisan ini 
dipilih format RDF/XML [9,10]. Selanjutnya 

membuat hirarki class, dengan menggunakan 
“Cerate class hierarchy”. Dengan memanfaatkan 
fasilitas ini pembuatan hirarki class dengan satu 
langkah serta dapat membuat semua subclass 
menjadi disjoint dengan class yang sederajat. 
Gambar 1, hirarki Class yang telah terbentuk. 
 

 
Gambar 1.Hirarki Ontology 

 
Setelah selesai membuat hirarki class, langkah 

berikutnya adalah membuat property, seperti yang 
tercantum pada tabel 1.  Setelah selesai membuat 
object property selanjutnya membuat data property 
seperti yang tercantum pada tabel 2. Langkah 
selanjutnya adalah membuat instance, instance 
merupakan perwujudan dari class yang sedang 
dibuat. Semua class yang sudah terbentuk dibuat 
instancenya, class “Dokumen” dan “Materi” 
merupakan class utama dalam pemodelan ini yang 
harus dibuat instancenya.  

Untuk class “Dokumen” dan class “Materi” 
instancenya dibuat berdasarkan nama file yang 
terdapat dalam modul JENI [11]. Langkah terakhir 
adalah pemberian nilai kepada property yang sudah 
dibuat. Ada dua cara untuk melakukan ini yaitu 
dengan menggunakan fasilitas “Individuals” seperti 
saat membuat instance atau menggunalan fasilitas 
“Individuals matrix”.  

Penulis menggunakan cara terakhir untuk 
memberikan nilai property kepada instance yang 
sudah dibuat, cara ini lebih sederhana karena dapat 
memberikan nilai untuk satu property kepada 
banyak instance dengan satu langkah. 

Untuk memastikan bahwa ontology yang sudah 
dibuat benar dan konsisten maka dilakukanlah 
reasoning dengan menggunakan reasoner yang 
disediakan oleh Protégé. Reasoner yang dipakai 
penulis adalah Pellet. Jika ontology sudah benar baik 
secara sintaks maupun semantik maka tidak ada 
pesan kesalahan yang ditampilkan. Gambar 2 adalah 
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bentuk ontology yang dibuat dan tabel 3 daftar kata 
kunci yang diberikan kepada tiap learning object. 
 

DokumenOrang

Author

Teacher

Learner

Materi Tingkat_Kesulitan

Tipe_Materi

Status_Dokumen

Tingkat_Pendidikan

Tingkat_Interaksi

Tipe_Interaksi

hasAuthor

hasEducationalLevel
hasEndUser

ha
sIn

te
ra

cti
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yT
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e
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hasSubject

subConcepts
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next
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required
requires

Property

Subclass

Gambar 2. Bentuk Ontology 
 
Tabel 3. Daftar kata kunci 
 

Learning 
Object 

Kata Kunci 

Pengenalan 
Pemrograman 
Komputer 

algoritma, bahasa_pemrograman, cpu, 
flowchart, input_device, konsep_pemrograman, 
memory, output_device, 
sistem_bilangan_biner, sistem_bilangan_oktal, 
sistem_numerik 

Pengenalan 
Bahasa Java 

code_security, garbage_collection, java, jvm, 
sejarah_singkat_java 

Mengenali 
Lingkup 
Pemrograman 
Anda 

kompilasi, kompilasi_java, netbeans, 
run_time_error, syntax_error 

Dasar-Dasar 
Pemrograman 

aritmatik, decrement, increment, komentar, 
kondisi, logika, menulis_program_java, relasi, 
tipe_data 

Mendapatkan 
Input dari 
Keyboard 

bufferedreader, exception, inputstreamreader, 
joptionpane 

Struktur 
Kontrol 

break, continue, do-while, for, if, if-else, 
statement_kendali, switch, while 

Java Array array, array_multidimensi, indeks_array 
Argumen dari  
Command-
Line 

argumen_dari_command_line, netbeans 

Bekerja 
Dengan Java 
Class Library 

casting_objek, class, method_static, object, 
pas_by_references, pas_by_value 

Membuat class 
sendiri 

accessor_method, class_variabel, classpath, 
mutator_method, overload_method, 
override_method, private, protected, public, 
static_variabel, super, this 

Pewarisan, 
Polimorfisme, 
dan interface 

inheritance, interface, polimorfisme 

Dasar 
Exception 
Handling 

exception 

 
4. Penyimpanan Ontology dan Pembuatan 

Query 
 
Setelah ontology selesai dibuat dan dinyatakan 

benar dengan menggunakan reasoner Pellet, langkah 
selanjutnya adalah menyimpan ontology ke dalam 
database. Penyimpanan RDF  dalam database akan 

memudahkan implementasi aplikasi berbasis RDF 
karena pencarian informasi cukup dengan 
menggunakan SQL.  

Database  yang digunakan adalah database 
Oracle 11g. Oracle menyimpan data semantik dan 
ontology dalam format SPO (subjek predikat objek), 
sedangkan ontology yang sudah dibuat dalam bentuk 
RDF. Oleh karena itu dibutuhkan konversi dari 
format RDF ke dalam format SPO, format SPO ini 
sering disebut dengan n-triple. Penulis 
menggunakan tools Altova SemanticWoks versi trial 
untuk melakukan konversi ini. 

Sebelum dilakukan penyimpanan ke dalam 
database Oracle, terlebih dahulu database Oracle 
tersebut dipersiapkan untuk bekerja dengan data 
semantik dan ontology. Secara default dukungan 
Oracle terhadap teknologi semantik tidak aktif. 
Untuk membuat Oracle mendukung teknologi 
semantik maka perlu menjalankan file .sql yang 
terletak dalam folder 

 
 %ORACLE_HOME%\md\admin\.  

 
Selanjutnya dibuat sebuah tablespace yang 

befungsi untuk menampung data semantik dan 
ontology. Perintah yang digunakan adalah 
 
CREATE TABLESPACE skripsi  DATAFILE 
'C:\oracle\oradata\orcl\skripsi.dat' SIZE 700M 
REUSE  AUTOEXTEND ON NEXT 50M 
MAXSIZE UNLIMITED  SEGMENT SPACE 
MANAGEMENT AUTO; 

 
Langkah berikutnya adalah membuat jaringan 

data semantik. Jaringan data semantik ini dapat 
dilihat sebagai graf berarah, dimana subjek dan 
objek berlaku sebagai node dan predikat sebagai 
edge. Dengan kata lain Oracle menyimpan data 
semantik dalam bentuk jaringan data semantik. 
Untuk mengelola jaringan data semantik ini 
digunakan model yang menunjuk kepada triple 
dalam jaringan tersebut. Untuk membuat jaringan 
data semantik digunakan perintah: 

 
EXECUTE 
SEM_APIS.CREATE_SEM_NETWORK('nama 
mode riset'); 
 

Setelah jaringan data semantik terbentuk, 
langkah berikutnya adalah membuat tabel yang akan 
menyimpan reference kepada triple dalam jaringan 
data semantik yang sudah terbentuk. Perintah untuk 
membuat tabel menggunakan: 

 
CREATE TABLE lom_rdf_data (id NUMBER, 
triple SDO_RDF_TRIPLE_S); 
 

Persiapan terakhir adalah membuat model. 
Model ini menghubungkan tabel dan jaringan data 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2012, STMIK - STIKOM Bali 23-25 Pebruari 2012 

285 
 

semantik. Untuk membuat model menggunakan 
perintah: 

 
EXECUTE 
SEM_APIS.CREATE_SEM_MODEL('lom', 
'lom_rdf_data', 'triple'); 

 
Setelah persiapan selesai penulis melakukan 

load ontology yang sudang dibuat. Proses load yang 
dipakai adalah batch load dengan memanfaatkan 
class Java oracle.spatial.rdf.client.BatchLoader.  

 
Class ini terdapat dalam <ORACLE_ 

HOME>/md/jlib/sdordf.jar. Perintah yang digunakan 
adalah: 

 
java -Ddb.user=scott -Ddb.password=tiger -
Ddb.host=localhost -Ddb.port=1521 -Ddb.sid=orcl -
classpath 
C:\oracle\product\11.2.0\dbhome_1\md\jlib\sdordf.ja
r;C:\oracle\product\11.2.0\dbhome_1\jdbc\lib\ojdbc5
.jar oracle.spatial.rdf.client.BatchLoader "D:\File 
Web Semantic\Ontology\skripsi.nt" lom_rdf_data 
skripsi lom 
 
Perintah ini dieksekusi melalui command prompt. 
Setelah data semantik berhasil dimasukan ke dalam 
database, langkah selanjutnya adalah merancang 
bentuk query.  Rangkaian query  akan memberikan 
keluaran berupa judul learning object yang memiliki 
kata kunci yang termasuk class dari kata kunci yang 
dicari. 

 
5. Hasil Pengujian 

 
Tabel 4. memperlihatkan hasil pencarian dengan 

menggunakan 15 kata kunci yang berbeda. 
Pemilihan kata kunci yang digunakan sebagai uji 
coba ini dengan melihat daftar tabel 3. serta melihat 
individu pada ontology yang sudah dibuat. Prediksi 
keluaran juga dilakukan dengan cara yang sama. 
Untuk melihat hasil dalam bentuk tampilan dapat 
dilihat pada Lampiran Output. 

 
 Tabel 4.Hasil Uji Coba 
No Kata Kunci Keluaran Learning Object 

yang Diharapkan 
Hasil 

(Berhasil/G
agal) 

1 flowchart -Pengenalan Pemrograman 
Komputer (hasil utama) 
-Mengenali Lingkup 
Pemrograman Anda 
-Argumen dari  
Command-Line 
-Dasar-Dasar 
Pemrograman 

-Berhasil 
-Berhasil 
-Berhasil 
-Berhasil 
-Berhasil 

2 diagram alir -Pengenalan Pemrograman 
Komputer (hasil utama) 
-Mengenali Lingkup 
Pemrograman Anda 
-Argumen dari  
Command-Line 
-Dasar-Dasar 

-Berhasil 
-Berhasil 
-Berhasil 
-Berhasil 
-Berhasil 

Pemrograman 
3 sistem 

numerik 
-Pengenalan Pemrograman 
Komputer (hasil utama) 
-Mengenali Lingkup 
Pemrograman Anda 
-Argumen dari  
Command-Line 

-Berhasil 
-Berhasil 
-Berhasil 

4 biner - Pengenalan 
Pemrograman Komputer 
-Mengenali Lingkup 
Pemrograman Anda 
-Argumen dari  
Command-Line 

-Berhasil 
-Berhasil 
-Berhasil 

5 java virtual 
machine 

-Pengenalan Pemrograman 
Komputer 
-Pengenalan Bahasa Java 
-Mengenali Lingkup 
Pemrograman Anda 
-Dasar-Dasar 
Pemrograman 
-Mendapatkan Input dari 
Keyboard 
-Argumen dari  
Command-Line 
-Membuat class sendiri 
-Dasar Exception 
Handling 

-Berhasil 
-Berhasil 
-Berhasil 
-Berhasil 
-Berhasil 
-Berhasil 
-Berhasil 
-Berhasil 

6 tipe data 
primitif 

-Pengenalan Pemrograman 
Komputer 
-Java Array 

-Berhasil 
-Berhasil 

7 exception -Mendapatkan Input dari 
Keyboard (hasil utama) 
-Dasar Exception 
Handling (hasil utama) 
-Pengenalan Pemrograman 
Komputer 
-Pengenalan Bahasa Java 
-Mengenali Lingkup 
Pemrograman Anda 
-Dasar-Dasar 
Pemrograman 
-Mendapatkan Input dari 
Keyboard 
-Argumen dari  
Command-Line 
-Dasar Exception 
Handling 
-Membuat class sendiri 

-Berhasil 
-Berhasil 
-Berhasil 
-Berhasil 
-Berhasil 
-Berhasil 
-Berhasil 
-Berhasil 
-Berhasil 
-Berhasil 

8 larik -Java Array (hasil utama) 
-Dasar-Dasar 
Pemrograman 

-Berhasil 
-Berhasil 

9 deklarasi 
array 

-Java Array 
-Dasar-Dasar 
Pemrograman 

-Berhasil 
-Berhasil 

10 modifier -Tidak ada dokumen yang 
cocok 

-Berhasil 

11 superclass -Membuat class sendiri 
-Pewarisan, Polimorfisme, 
dan interface 

-Berhasil 
-Berhasil 

12 try-catch -Dasar Exception 
Handling 
-Pengenalan Pemrograman 
Komputer 
-Pengenalan Bahasa Java 
-Mengenali Lingkup 
Pemrograman Anda 
-Dasar-Dasar 
Pemrograman 
-Mendapatkan Input dari 
Keyboard 
-Argumen dari  
Command-Line 
-Membuat class sendiri 

-Berhasil 
-Berhasil 
-Berhasil 
-Berhasil 
-Berhasil 
-Berhasil 
-Berhasil 
-Berhasil 

13 sistem -Pengenalan Pemrograman -Berhasil 
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bilangan 
biner 

Komputer (hasil utama) 
-Argumen dari  
Command-Line 
-Mengenali Lingkup 
Pemrograman Anda 

-Berhasil 
-Berhasil 

14 piranti 
masukan 

-Pengenalan Pemrograman 
Komputer (hasil utama) 

-Berhasil 

15 method 
static 

-Bekerja Dengan Java 
Class Library (hasil 
utama) 
-Membuat class sendiri 

-Berhasil 
-Berhasil 

 
 

6. Kesimpulan 
 
Berdasarkan hasil pengamatan selama proses 

perancangan, implementasi, uji coba dan analisa, 
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Ontology yang dihasilkan sudah mampu untuk 

mengorganisasi learning object ke dalam 
domain tertentu. 

2. Hasil pencarian berdasarkan ontology 
memberikan hasil yang lebih beragam. 

3. Pemberian kata kunci pada learning object 
sangat mempengaruhi hasil pencarian. 

4. Pendefinisian class dalam pembuatan ontology 
sangat berpengaruh kepada pengelompokan 
learning object. Semakin detail class-class 
yang dibuat, semakin dekat hubungan antar 
learning object yang berada dalam satu 
kelompok. 

5. Ketepatan dan kesesuaian hasil pencarian 
ditentukan oleh berapa banyak kata kunci yang 
terdapat dalam learning object serta 
pendefinisian class dalam ontology. 

 
7. Saran Penggunaan Ontology Untuk 

Diterapkan pada e-Learning 
 
Untuk menggunakan ontology ini dapat 

dilakukan dengan mengkoneksikan aplikasi e-
learning dengan database dimana data semantik 
disimpan. Dalam penulisan ini memang digunakan 
database Oracle, namun untuk keperluan 
pengembangan e-learning secara luas database 
Oracle dapat digantikan dengan database lain yang 
bersifat gratis. Rancangan query yang sudah dibuat 
dapat pula diterapkan apabila ontology ini akan 
diimplementasikan  

Untuk pemanfaatan ontology ini lebih lanjut 
disarankan definisi materi dilakukan oleh ahli yang 
sesuai dengan domain dari materi tersebut. Ontology 
ini tidak hanya dapat dimanfaatkan untuk membantu 
proses pencarian tapi dapat pula digunakan untuk 
keperluan yang lain, misalnya untuk personalisasi 
pengguna terhadap materi yang terdapat di dalam 
web e-learning bukan dengan database Oracle, 
hanya tinggal menyesuaikan sintaks yang 
digunakan. 
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Abstrak 

Layanan bergerak berbasis peta, contohnya pencarian lokasi terdekat dan navigasi menuju lokasi tertentu, 
menggunakan peta untuk menyajikan informasi pada perangkat mobile. Penyedia layanan biasanya 
memanfaatkan layanan peta yang tersedia di web dan berkewajiban mengikuti aturan penggunaannya. Adanya 
batasan dalam menggunakan data dan layanan peta menyebabkan penyedia layanan tidak dapat membangun 
layanan yang kompleks dan detail. Paper ini mempresentasikan penggunaan data dan layanan peta dari 
OpenStreetMap (OSM) untuk memudahkan penyedia dalam membangun layanannya. Arsitektur yang diusulkan 
memisahkan antara layanan peta dan layanan dari penyedia dengan tetap menggunakan data yang sama. Usulan 
tersebut berhasil divalidasi dengan mengimplementasikan suatu prototipe layanan beserta aplikasi client-nya. 
 
Kata kunci : Layanan berbasis lokasi, layanan bergerak berbasis peta, OpenStreetMap 
 
 
 
 
1. Pendahuluan 
 

Layanan berbasis lokasi atau Location-based 
Service (LBS) merupakan salah satu layanan yang 
dapat diakses dengan menggunakan perangkat 
mobile. Layanan ini mengintegrasikan lokasi 
perangkat mobile dengan informasi lainnya untuk 
memberikan nilai tambah kepada pengguna 
perangkat mobile [19]. Nilai tambah yang dimaksud, 
contohnya memilih point of interest (POI) terdekat 
dari pengguna, menampilkan lokasi pengguna pada 
peta, atau secara otomatis mengaktifkan layanan 
ketika pengguna memasuki atau meninggalkan 
sebuah lokasi yang telah didefinisikan sebelumnya 
[9]. 

Layanan bergerak berbasis peta (map-based 
mobile service) merupakan salah satu bentuk LBS 
yang penggunaannya luas. Layanan ini menyajikan 
informasi geospasial berupa peta pada perangkat 
mobile [15]. Untuk menyediakan layanan, penyedia 
LBS biasanya menggunakan layanan peta online, 
contohnya Google Maps [8]. Layanan peta tersebut 
memiliki aturan penggunaan (terms of use) yang 
membatasi apa yang boleh dilakukan oleh pengguna 
terhadap data dan layanan tersedia, antara lain [2, 8]: 

1. Data peta memiliki hak cipta dan hak 
kekayaan intelektual lainnya. Data geokode 
untuk konten peta dalam Google Maps 
dilisensikan dari pihak ketiga, dan tunduk 
kepada perlindungan hak cipta dan hak 

kekayaan intelektual lainnya yang dimiliki 
oleh atau dilisensikan kepada pihak ketiga.  

2. Akses terhadap data hanya diperbolehkan 
melalui layanan yang disediakan, yaitu 
Application Programming Interface (API). 

3. Adanya batasan jumlah request per hari. 
Untuk Google Static Maps API sebanyak 
1000 image request berbeda per viewer per 
hari, sementara Google Geocoding API 
sebanyak 2500 geolocation requests per 
hari. 

4. Adanya biaya jika menggunakan data untuk 
keperluan komersil. Google Maps API 
dapat digunakan tanpa biaya jika 
penggunaannya dapat diakses oleh publik 
tanpa dikenakan biaya, selain itu harus 
membeli Google Maps API Premier. 

5. Adanya batasan terhadap jenis aplikasi 
yang dapat memanfaatkan layanan. Google 
Maps API tidak boleh digunakan dengan 
produk, sistem, atau aplikasi apa pun yang 
terinstal atau yang terhubung ke atau dalam 
komunikasi dengan kendaraan, yang 
mampu melakukan navigasi kendaraan, 
menentukan posisi, mengirimkan berita, 
memberikan panduan rute waktu-nyata, 
manajemen konvoi kendaraan, atau aplikasi 
yang serupa. 

6. Adanya klaim kepemilikan terhadap 
informasi yang ditampilkan pada peta. 

No Makalah : 071
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Google tidak membolehkan untuk 
menghapus atau dengan cara apa pun 
mengubah pemberitahuan mengenai hak 
cipta, merek dagang, atau hak kekayaan 
lainnya yang muncul dalam informasi peta. 

 
Batasan-batasan tersebut menyebabkan data 

dan layanan peta tidak mungkin digunakan oleh 
penyedia LBS untuk membangun layanan yang 
kompleks dan detail, contohnya geocoding service 
[1] atau route service untuk kebutuhan tertentu [22]. 
Data peta yang memiliki hak cipta tidak dapat 
dimanfaatkan dan dimodifikasi dengan bebas, 
padahal data tersebut merupakan kebutuhan dasar 
untuk membangun LBS [23]. Penyedia LBS juga 
tidak diperbolehkan untuk melakukan distribusi 
lebih lanjut dan reverse engineering. 

Gerakan Volunteered Geographic Information 
(VGI) memiliki potensi untuk menyediakan data 
yang dibutuhkan oleh LBS [7], salah satunya adalah 
OpenStreetMap [18]. Proyek OpenStreetMap 
merupakan suatu proyek untuk membangun basis 
data geografis dunia yang bebas digunakan oleh 
siapapun tanpa dikenakan biaya. Proyek ini 
menyediakan data peta yang dapat di-download, 
serta layanan peta mulai dari gambar statis 
sederhana sampai dengan peta dunia yang dinamis. 
Peta OSM di-release dengan lisensi Creative 
Commons Attribution Share-Alike 2.0 (CC-BY-SA) 
yang mengizinkan untuk memperbanyak, mengubah 
dan mendistribusikan data. Berbeda dengan layanan 
peta lainnya, OSM tidak menyediakan fungsionalitas 
terkait operasi spasial, melainkan hanya 
menyediakan API untuk mengelola data spasial di 
basis data OSM. Beberapa situs web yang telah 
menyediakan layanan berdasarkan data OSM, yaitu 
OpenRouteService [16, 17] dan CloudMade [4].  

Paper ini mengusulkan suatu arsitektur layanan 
bergerak berbasis peta yang memisahkan antara 
layanan peta dan layanan dari penyedia LBS dengan 
tetap menggunakan data geografis yang sama. 
Penggunaan layanan peta OSM menyebabkan 
penyedia LBS tidak perlu mempersiapkan layanan 
peta sendiri. Selain mengakses layanan peta, aplikasi 
client di perangkat mobile juga mengakses layanan 
informasi lokasi dari server penyedia LBS. Agar 
informasi yang diolah dan dihasilkan oleh LBS 
dapat ditampilkan secara akurat di atas peta, basis 
data LBS menggunakan data yang sama dengan 
basis data OSM. Dengan demikian, kontribusi dari 
paper ini adalah suatu arsitektur yang 
memungkinkan untuk membangun layanan bergerak 
berbasis peta tanpa adanya batasan-batasan terhadap 
data dan layanan yang digunakan. 

Suatu prototipe layanan bergerak berbasis peta 
beserta aplikasi client-nya diimplementasikan untuk 
memvalidasi usulan tersebut. Layanan yang 
diberikan adalah route service, dimana pengguna 
dapat melakukan pencarian jalur terpendek terhadap 

POI. Route service dipilih karena layanan ini 
merupakan pusat perhatian pada pengaplikasian LBS 
[5, 6, 10, 13]. 

Paper ini diorganisasikan sebagai berikut: 
bagian 1 berisikan latar belakang dan motivasi 
penelitian, selanjutnya bagian 2 berisikan penelitian 
terkait. Arsitektur yang diusulkan dijelaskan pada 
bagian 3, sementara validasinya pada bagian 4. 
Terakhir, bagian 5 berisikan kesimpulan dan saran. 
 
2. Penelitian Terkait 
 

Terdapat sejumlah penelitian mengenai 
framework layanan bergerak berbasis peta, baik 
yang mengusulkan integrasi dengan server GIS 
eksternal [20] atau memanfaatkan layanan pemetaan 
online [11, 21] dengan lisensi proprietary.  

Schwinger et al mengusulkan suatu framework 
LBS untuk membangun layanan informasi tempat 
wisata [20]. Arsitektur framework terdiri atas 
komponen internal (penyedia LBS) dan eksternal 
(pihak lain). Komponen internal meliputi LBS 
engine yang diimplementasikan dengan JSP dan 
Java Beans, serta repository berupa basis data yang 
menyimpan data POI. Komponen eksternal meliputi 
server GIS yang menyediakan layanan peta 
berdasarkan request dari LBS engine, dan web 
server yang menyediakan konten web terkait tempat 
wisata. Berdasarkan request dari web browser, LBS 
engine mentransformasi koordinat POI yang 
diperoleh dari repository menjadi koordinat piksel di 
atas gambar peta yang diperoleh dari server GIS. 
Gambar hasil penggabungan tersebut dikembalikan 
ke web browser. Penggunaan framework ini masih 
terbatas pada data spasial titik (point). 

Voulodimos dan Patrikakis mengusulkan suatu 
framework untuk membangun layanan mobile 
terpersonalisasi (personalized) [21]. Framework ini 
mengintegrasikan konten statis dan dinamis yang 
berasal dari berbagai sumber web, data sistem, dan 
preferensi pengguna, dengan layanan peta, seperti 
Google Maps. Jacob mengusulkan suatu framework 
untuk permainan berbasis lokasi pada perangkat 
mobile [11]. Framework ini menggunakan lokasi 
pemain (atau lokasi lainnya) sebagai masukan untuk 
meng-generate dan mengakses informasi berbasis 
lokasi. Informasi tersebut diperoleh dengan cara 
mengakses Google Maps Static API dan Google 
Georeferencing Web Service. Meski kedua usulan 
tersebut telah berhasil mengimplementasikan 
usulannya, kemampuan aplikasi dalam 
memanfaatkan layanan peta online memiliki 
keterbatasan sebagaimana yang disampaikan pada 
bagian pendahuluan. 

Selain menggunakan perangkat lunak dengan 
lisensi proprietary, LBS juga dapat dibangun dengan 
open standard dan teknologi open source. Krevl et 
al mengusulkan suatu framework LBS pada 
perangkat keras COTS (Commercially available Off-
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The-Shelf) berdasarkan standar dan teknologi 
tersebut [12]. Usulan ini belum mempertimbangkan 
pemanfaatan open geodata, sebagaimana yang 
dilakukan oleh Mc Ardle et al, dimana data spasial 
diimpor dari penyedia data eksternal (contohnya 
data OSM) dan disimpan ke dalam basis data spasial 
serta diperbarui secara berkala [14]. 

Tidak hanya untuk dataset berukuran kecil 
(misalnya kota dan universitas), data OSM juga 
dapat dimanfaatkan untuk dataset berukuran besar 
(misalnya negara). Ciepluch et al menggunakan 
OSM sebagai layer dasar untuk mendistribusikan 
data dan informasi lingkungan hidup di Irlandia [3]. 
Data OSM diimpor ke dalam basis data spasial 
PostgreSQL dengan ekstensi PostGIS, kemudian 
dirender menjadi peta dengan menggunakan 
perangkat lunak Mapnik. Zheng et al mengusulkan 
layanan routing untuk kota dengan memanfaatkan 
CloudMade API untuk keperluan routing bagi 
pengendara mobil, sepeda dan pejalan kaki [22]. 
Sementara itu, Zheng et al mengusulkan suatu 
aplikasi LBS untuk lingkungan kampus [23]. 

 
3. Layanan Bergerak Berbasis Peta dengan 

Menggunakan OpenStreetMap 
 

Layanan bergerak berbasis peta yang diusulkan 
dapat dengan mudah diimplementasi oleh penyedia 
layanan dengan menggunakan teknologi web 
terutama open source, data dan layanan peta OSM, 
serta perangkat keras/lunak yang disediakan oleh 
penyedia jasa hosting. Arsitektur layanan terdiri atas 
aplikasi client, penyedia LBS (web server 
application server, database server), dan penyedia 
peta (OSM server) sebagaimana terlihat pada 
Gambar 1. 

Aplikasi client diinstalasi di perangkat mobile. 
Pengguna mengirim permintaan informasi lokasi ke 
penyedia LBS dan permintaan peta ke OSM server 
melalui internet. Hasil pemrosesan oleh penyedia 
LBS akan ditampilkan di atas peta. Arsitektur di sisi 
client diperlihatkan pada Gambar 2. 
 

 

 
Gambar 1 Arsitektur layanan 
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Gambar 3 Arsitektur di sisi client 

 
Application server menyediakan web service 

yang dapat menerima HTTP request dari aplikasi 
client, memprosesnya kemudian mengembalikan 
hasilnya dalam format JSON (JavaScript Object 
Notation). Request dilakukan ke URL dari penyedia 
LBS dengan menyertakan parameter tertentu, 
contohnya koordinat lokasi asal (latitude_asal dan 
longitude_asal) dan lokasi tujuan (latitude_tujuan 
dan longitude_tujuan). Penyedia LBS dapat 
mendesain format pesan yang dihasilkan oleh 
application server sesuai kebutuhan. 

Pada kasus pencarian jalur terpendek dengan 
menggunakan parameter yang telah dicontohkan, 
jika pencarian jalur terpendek berhasil dilakukan, 
akan mengembalikan pesan berikut: 
 
{ 

success : true, 
num : jumlah_node_pada_jalur_terpendek, 
nodes:[ 

{lat : lat_node_1, lon : lon_node_1}, 
{lat : lat_node_2, lon : lon_node_2}, 
..., 
{lat : lat_node_n, lon : lon_node_n} 

],  
distance: jarak_terpendek_beserta_satuannya 

} 
 

Sementara itu, jika gagal akan mengembalikan 
pesan berikut: 
 
{ 

success : false,  
msg : pesan_kesalahan  

} 
 
Database server berisikan data yang akan 

digunakan oleh web service. Data jalan dan POI 
diperoleh dari file OSM yang berisikan data 
primitives (nodes, ways, relation, tags). Analisa 
dilakukan terhadap file OSM untuk keperluan 
transformasi data ke dalam basis data. Obyek 
spasial dari model topologi yang digunakan OSM 

direprentasikan sebagai graph dengan 
menggunakan pendekatan relasi node dan edge 
pada DBMS relasional. Obyek spasial tersebut 
tidak disimpan dengan tipe data spasial, seperti 
point, polyline, dan polygon, hanya dipisahkan 
menjadi field latitude dan longitude dengan tipe 
data decimal.  

Basis data berisikan sejumlah tabel, yaitu: 
1. Tabel Map menyimpan informasi batasan 

area geografis yang diimpor ke dalam 
basis data berdasarkan tag bounds. Tabel 
ini terdiri atas field id, minlatitude, 
maxlatitude, minlongitude dan 
maxlongitude. 

2. Tabel Street menyimpan informasi jalan 
berdasarkan tag way dan deskripsinya. 
Tabel ini terdiri atas field id, nama, type 
dan oneway. 

3. Tabel Edge menyimpan koordinat segmen 
jalan berdasarkan tag way dan nd-nya. 
Panjang segmen dihitung terlebih dahulu 
mengingat informasi tersebut tidak 
tersedia pada OSM. Tabel ini terdiri atas 
field id, streetid, fromnodeid, tonodeid, 
length, dan oneway. 

4. Tabel Node menyimpan koordinat node 
berdasarkan tag node. Tabel ini terdiri atas 
field id, latitude, longitude dan isolated. 

5. Tabel POI menyimpan informasi POI 
berdasarkan tag node dengan nilai 
tambahan, misalnya amenity, shop atau 
tourism. Tabel ini terdiri atas field id, 
name, type, subtype, latitude, dan 
longitude.  

 
4. Prototipe Aplikasi 
 

Suatu prototipe layanan dan aplikasi client-
nya dibangun berdasarkan framework yang 
diusulkan. Prototipe ini menyediakan layanan 
pencarian jalur terpendek terhadap POI bedasarkan 
algoritma Dijkstra dengan kriteria jarak tempuh 
dengan menggunakan kendaraan pribadi baik roda 
dua maupun roda empat.  

Layanan tersebut diimplementasikan dengan 
menggunakan bahasa pemrograman PHP, database 
server MySQL dan web server Apache. Basis data 
berisikan data jalan dan POI di Kota Pekanbaru 
yang diimpor secara manual dari file OSM.  
Selanjutnya, layanan di-upload dan 
dikonfigurasikan di server hosting sehingga dapat 
diakses melalui internet.  

Aplikasi client diimplementasikan untuk 
sistem operasi Android (versi 2.2 ke atas) dengan 
melibatkan osmdroid MapView class (versi 3.0.5) 
yang menyediakan interaksi terhadap server peta 
OSM, dan diinstalasi pada perangkat mobile yang 
mendukung dan memiliki koneksi internet. 
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Untuk menentukan lokasi asal atau lokasi 
tujuan, pengguna dapat memilih apakah lokasi 
tersebut diperoleh dari lokasi perangkat mobile, 
lokasi POI berdasarkan daftar POI yang disediakan 
atau klik pada lokasi tertentu di peta. Aplikasi client 
akan mengirimkan koordinat lokasi asal dan lokasi 
tujuan ke application server. Hasil pencarian jalur 
terpendek yang diterima oleh aplikasi client 
ditampilkan pada peta berupa garis yang 
menghubungkan antara lokasi asal dengan lokasi 
tujuan. Tampilan tersebut diperlihatkan pada 
Gambar 3. 
 

 
Gambar 3 Hasil pencarian jalur terpendek 

 
Pengujian dilakukan dengan tujuan 

mendemonstrasikan fungsionalitas layanan yang 
diharapkan. Dari hasil pengujian diketahui tidak 
adanya permasalahan dalam menjalankan aplikasi 
client, mengakses layanan yang disediakan oleh 
LBS, dan menampilkan hasil pencarian jalur 
terpendeknya pada aplikasi client. 
 
5. Kesimpulan dan Saran 
 

Dalam paper ini, suatu prototipe layanan 
bergerak berbasis peta berhasil dibangun untuk 
memvalidasi arsitektur yang diusulkan, dengan 
sejumlah keunggulan yaitu: 

1. Pemanfaatan data dan layanan peta OSM 
memungkinkan penyedia LBS untuk 
membangun layanan yang kompleks dan 
detail karena tidak adanya batasan 
terhadap daya dan layanan tersebut. 

2. Pemisahan layanan peta di OSM server 
dengan penanganan permintaan layanan 
informasi lokasi di server penyedia LBS, 
sehingga penyedia LBS tidak perlu 
mempersiapkan infrastruktur untuk 
layanan peta. 

3. Penyedia LBS dan penyedia peta 
menggunakan data geografis yang sama, 

sehingga informasi lokasi (data spasial 
point dan line) dapat ditampilkan secara 
akurat di atas peta. 

4. Skema basis data untuk menyimpan hasil 
impor data OSM dapat digunakan pada 
berbagai basis data tanpa memerlukan 
ekstensi tertentu. 

 
Untuk penelitian selanjutnya, dapat 

dikembangkan layanan-layanan bergerak berbasis 
peta dalam berbagai domain aplikasi dengan 
menggunakan usulan ini.  
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Abstrak 

 
Selain jumlahnya yang tidak akurat, keberadaan penduduk miskin kota juga sulit diketahui karena tersembunyi 
diantara bangunan, di belakang bangunan, di bantaran sungai, dan sebagainya sehingga upaya untuk 
penanggulangan penduduk miskin kota ini mengalami kendala. Suatu model spatial decision support systems 
dapat digunakan untuk meningkatkan keakuratan data penduduk miskin berbasis lokasi sehingga evaluasi 
program pengentasan kemiskinan dapat dilakukan. Data penduduk miskin diperoleh dari kelurahan kemudian 
direlasikan dengan data lokasi tempat tinggal penduduk miskin hasil survey lapang. Suatu aplikasi telah 
dikembangkan dalam penelitian ini dengan menerapkan metode analisis wilayah kecil (small area analysis). 
Analisis wilayah kecil dilakukan hingga ketingkat kelurahan untuk mendapatkan data akurat penduduk misikin 
baik jumlahnya maupun lokasi tempat tinggalnya. Selanjutnya analisis spasial akan membantu untuk 
menemukan pola pemukiman penduduk miskin dan kecenderungan perpindahannya dari satu lokasi ke lokasi 
lain.  
 
Kata kunci : sistem informasi geografis, pemetaan kemiskinan (poverty mapping), small area analysis,  spatial 

decision support systems. 
 
 

 
 

1. Pendahuluan 
 

Jumlah masyarakat miskin di Indonesia selalu 
menjadi perdebatan, data pemerintah menyebutkan 
angka kemiskinan sebesar 16,5% (37,17 juta jiwa) 
pada tahun 2007 yang berarti terjadi penurunan 
dibanding tahun 2006 sebesar 17,75% (39,1 juta 
jiwa) [7]. Sementara data Bank Dunia menyebutkan 
jumlah yang jauh lebih besar yaitu mencapai 49,5% 
atau lebih dari 100 juta jiwa pada tahun 2007. 
Perbedaan ini dikarena perbedaan standar dalam 
penentuan masyarakat miskin maupun data hasil 
survey yang diacu atau menjadi rujukan. Terlepas 
dari angka statistik yang dipermasalahkan, secara 
faktual masyarakat miskin di Indonesia pada 
umumnya maunpun di kota-kota seluruh Indonesia 
pada khususnya tetaplah ada [1].  

Banyak pihak mengkritisi program 
pengentasan kemiskinan yang dinilai “kurang” 
berhasil karena beberapa hal seperti program tidak 
tepat sasaran, program tidak bertahan lama (tidak 
kontinyu), program dipaksakan terhadap penduduk 
miskin, program tidak diakses karena hambatan 
struktural, program diselewengkan, dan sebagainya. 
Program pengentasan kemiskinan dianggap tidak 
secara nyata mengeluarkan penduduk miskin dari 
garis kemiskinan. 

Muncul pertanyaan dimanakah penduduk 
miskin itu sebenarnya dan kemanakah program 
pengentasan kemiskinan itu diberikan. Pertanyaan 
ini muncul karena perubahan jumlah penduduk 
miskin bukan disebabkan program pengentasan 
tetapi dipengaruhi kriteria atau asumsi yang 
digunakan untuk menentukan garis kemiskinan 
(poverty line) itu sendiri.  

Perlu dikembangkan suatu pendekatan yang 
inovatif dalam pengelolaan database penduduk 
miskin, baik profil penduduk miskin maupun 
program pengentasan. Pendekatan ini dikenal 
dengan pemetaan kemiskinan (poverty mapping) 
dengan memasukkan unsur geografis yang 
berkorelasi dengan indikator kemiskinan 
berdasarkan analisis wilayah kecil (small area 
analysis) atau tingkat administratif yang lebih 
rendah [4].  

Pelibatan unsur pemerintahan terendah 
(lurah/kepala desa) maupun perpanjangan tangan 
pemerintah yaitu RT/RW diperlukan untuk proses 
penghimpunan dan perbaharuan data penduduk 
disamping fungsi pengawasannya. Dengan 
pendekatan ini data penduduk miskin dapat 
diperbaharui untuk jangka waktu yang relatif singkat 
tanpa melakukan survey dengan biaya yang besar 
dan validitas datanya dapat ditingkatkan karena data 

No Makalah : 072 
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dihimpun oleh unsur terbawah yang memahami 
kondisi masyarakat setempat.  

Kendala wilayah geografis yang amat luas 
dan jumlah penduduk yang amat besar membuat 
penetapan sasaran masyarakat miskin di Indonesia 
menjadi lebih berat. Idealnya penetapan sasaran 
geografis didasarkan pada deskripsi insiden 
kemiskinan dan indikator kesejahteraan ekonomi di 
wilayah kecil (small area) atau pada tingkat 
administratif yang lebih rendah (kelurahan/desa). 
Akan tetapi, dengan jumlah sekitar 80.000 desa di 
Indonesia, survey seperti itu terlampau besar dan 
mahal. 

Pemetaan kemiskinan dalam penelitian ini 
merupakan langkah untuk merelasikan data 
penduduk miskin (sebagai data atibut) dengan lokasi 
tempat tinggalnya (sebagai data spasial) untuk dapat 
dianalisis secara spasial  dan mendapatkan profil 
yang lebih lengkap dari penduduk miskin.  

Bagaimana menghasilkan data lokasi (letak 
geografis) tempat tinggal penduduk miskin 
berdasarkan  data BPS sehingga dapat 
direpresentasikan dalam bentuk peta geografis untuk 
keperluan analisis.  Luaran yang diharapkan adalah 
sebuah model pengelolaan database penduduk 
miskin kota dan program pengentasan kemiskinan 
dengan pendekatan sistem informasi geografis dan  
aplikasi pengelolaan database penduduk miskin yang 
dapat menjadi alat bantu pendukung pengambilan 
keputusan (decision support tools) dalam kegiatan 
pengentasan kemiskinan. 
 
2. Kriteria Garis Kemiskinan 

 
Garis kemiskinan adalah suatu criteria batas 

dimana seseorang dikatakan miskin atau tidak. Garis 
kemiskinan nasional didapat dari perhitungan 
kebutuhan makanan 2.100 kalori per hari dan 
kebutuhan nonmakanan, seperti pendidikan, 
kesehatan, dan transportasi. Bank Dunia menetapkan 
kriteria yang berbeda dan menetapkan garis 
kemiskinan internasional yang bisa diterapkan di 
seluruh negara berdasarkan PPP (purchasing power 
parity) 1 USD dan 2 USD [3].  

Ada tiga ciri yang menonjol dari kemiskinan di 
Indonesia. Pertama, banyak rumah tangga yang 
berada di sekitar garis kemiskinan nasional, yang 
setara dengan pendapatan per kapita penduduk 1,55 
USD per hari, sehingga banyak penduduk yang 
meskipun tergolong tidak miskin tetapi rentan 
terhadap kemiskinan. Kedua, ukuran kemiskinan 
didasarkan pada pendapatan, sehingga tidak 
menggambarkan batas kemiskinan yang sebenarnya. 
Banyak orang yang mungkin tidak tergolong miskin 
dari segi pendapatan dapat dikategorikan sebagai 
miskin atas dasar kurangnya akses terhadap 
pelayanan dasar serta rendahnya indikator-indikator 
pembangunan manusia. Ketiga, mengingat sangat 
luas dan beragamnya wilayah Indonesia, perbedaan 

antar daerah merupakan ciri mendasar dari 
kemiskinan di Indonesia [1]. 
 
3. Sistem Informasi Geografis 
 

Sistem informasi geografis adalah sistem yang 
berdasarkan komputer yang digunakan untuk 
menyimpan dan memanipulasi informasi-informasi 
gografi. SIG dirancang untuk mengumpulkan, 
menyimpan, dan menganalisis objek-objek dan 
fenomena dimana lokasi geografi merupakan 
karakteristik yang penting atau kritis untuk 
dianalisis. Dengan demikian, SIG merupakan sistem 
komputer yang memiliki empat kemampuan berikut 
dalam menangani data yang bereferensi geografi: (a) 
masukan, (b) manajemen data (penyimpanan dan 
pemanggilan), (c) analisis dan manipulasi data, dan 
(d) keluaran [2, 5]. 
 
3.1 Spatial Decision Support System 

 
Secara definitif Malczewski [6] menjelaskan 

bahwa spatial decision support systems (SDSS) 
adalah suatu sistem interaktif berbasis komputer 
yang dirancang untuk mendukung pengguna atau 
sekelompok pengguna untuk mendapatkan manfaat 
yang sebesar-besarnya pada pengambilan keputusan 
untuk memecahkan masalah keputusan spasial yang 
semi terstruktur. 

Karakteristik utama dari masalah keputusan 
spasial mencakup jumlah alternatif keputusan yang 
sangat banyak, dampak atau konsekuensi dari 
alternatif keputusan merupakan variabel spasial, tiap 
alternatif dievaluasi berdasarkan banyak kriteria 
(multiple criteria) [6]. 
 
3.2  Poverty Mapping - Small Area Analysis 
 

Peta kemiskinan merupakan presentasi visual 
dari informasi spasial kemiskinan yang dapat 
memfasilitasi kegiatan agar lebih fokus kepada 
penduduk miskin dan mengarahkan pengalokasian 
belanja publik untuk mengurangi kemiskinan. Peta 
kemiskinan akan lebih berguna jika menyajikan 
informasi geografis pada tingkat yang lebih detil [9]. 
Suatu metode inovasi disebut “small-area estimation” 
dapat menciptakan peta statistik yang akurat pada unit 
administratif yang lebih kecil daripada yang 
dihasilkan oleh  survey kependudukan atau indek 
gabungan, seperti Indek Pembangunan Manusia (IPK) 
atau indikator kebutuhan dasar lainnya [4]. 

Peta “small-area estimation” menghasilkan 
peta detil yang akurat pada tingkat terbawah 
(kelurahan). Namun demikian, peta “small-area 
estimation” secara teknis lebih sulit untuk dilakukan 
daripada membuat pemetaan dengan indek 
gabungan. Teknik “small-area estimation” 
melibatkan penggabungan data sensus dengan data 
survey kependudukan, seperti Susenas. Sebuah 
model dibuat untuk mengidentifikasi relasi antara 
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Susenas dan variabel sensus dan kemudian 
diaplikasi pada data sensus,  bila didapati lebih 
banyak data kependudukan daripada Susenas. Data 
kependudukan kemudian dipisah ke dalam sub-
distrik (daerah) dan dimasukkan ke program 
pemetaan untuk menampilkan distribusi spasial 
angka kemiskinan pada semua daerah [4]. 

Peta kemiskinan yang dapat dilihat sampai 
tingkat kecamatan-bahkan sampai tingkat kelurahan 
di Jawa-telah dikembangkan oleh sejumalh 
organisasi, termasuk  Lembaga Penelitian SMERU 
dan Badan Pusat Statistik (BPS). Untuk 
mengembangkan peta kemiskinan diperlukan 
kemampuan di bidang pemetaan geografis dan 
analisis statistik, keterbatasan yang ada saat ini yaitu 
kekurang dana dan waktu [8]. 
 
4. Pengolahan Data Spasial dan Atribut 
 

Data diperoleh dari wilayah studi yaitu Kota 
Pontianak denagn sampel untuk analisis wilayah 
kecil adalah Kelurahan Parit Tokaya.  

Data spasial adalah data lokasi tempat tinggal 
penduduk miskin dan peta digital Kota Pontianak. 
Data lokasi tempat tinggal diperoleh dengan 
melakukan survey ke alamat tempat tinggal 
penduduk miskin dengan menggunakan GPS 
receiver untuk memperoleh titik koordinatnya. Peta 
digital Kota Pontianak diperoleh dengan melakukan 
digitasi onscreen menggunakan perangkat lunak 
ArcView dan Citra Satelit Ikonos Kota Pontianak.  

Data atribut adalah data penduduk miskin 
diperoleh dari Data Rumah Tangga Sasaran 
Penerima Manfaat Raskin 2009. 

 
Tabel 1 Jumlah KK Miskin Terhadap Luas Wilayah 

dan Jumlah Penduduk 
 

No Kecamatan 
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2  *)
 Kepadatan  

KK Miskin 
PMR 

terhadap 
Luas 

Wilayah 

Rasio KK 
Miskin PMR 

terhadap 
Jumlah 

Penduduk 

1. Pontianak 
Utara 5.174 106.842 41,163 125,70 4,84% 

2. Pontianak 
Barat 4.696 116.487 16,573 283,35 4,03% 

3. Pontianak 
Timur 4.451 74.611 11,455 388,56 5,97% 

4. Pontianak 
Kota 2.547 120.763 17,562 145,03 2,11% 

5. Pontianak 
Selatan 762 87.156 14,604 52,18 0,87% 

6. Pontianak 
Tenggara 598 38.137 14,319 41,76 1,57% 

*) Luas wilayah hasil digitasi berdasarkan peta 
Citra Satelit Ikonos. 

 
4.1  Analisis Spasial Kepadatan KK Miskin per 

Kecamatan 
 

Jika dianalisis secara spasial dengan 
memperhitungkan kepadatan KK Miskin PMR 

(Penerima Manfaat Raskin) terhadap luas wilayah 
tiap kecamatan dapat diamati bahwa konsentrasi KK 
Miskin PMR yang terbesar berada di Kecamatan 
Pontianak Timur sebagaimana diperlihatkan pada 
Gambar 1. Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui 
bahwa tiap km2 luas wilayah Kecamatan Pontianak 
Timur terdapat lebih kurang 388 KK Miskin PMR, 
sementara jumlah KK Miskin PMR di Kecamatan 
Pontianak Barat dan Kecamatan Pontianak Kota 
masing-masing 283 KK dan 145 KK. Jumlah KK 
Miskin PMR per km2 wilayah yang terkecil terdapat 
di Kecamatan Pontianak Tenggara yaitu lebih 
kurang 42 KK per km2. 

 

 
Gambar 1 Representasi Spasial Kepadatan KK 

Miskin PMR per Kilometer Persegi Tiap Kecamatan 
 
4.2  Rasio Jumlah KK Miskin Terhadap Jumlah 

Penduduk per Kecamatan 
 

Sementara itu jika dianalisis berdasarkan 
jumlah KK Miskin PMR terhadap jumlah penduduk 
per kecamatan didapatkan  bahwa rasio terbesar 
berada di Kecamatan Pontianak Timur sebesar 
5,97%,  sementara rasio terkecil di Kecamatan 
Pontianak Selatan sebesar 0,87%. Secara spasial 
dapat diamati visualisasi dari rasio KK Miskin PMR 
terhadap jumlah penduduk per kecamatan 
sebagaimana diperlihatkan Gambar 2. 

 

 
Gambar 2 Representasi Spasial Rasio KK Miskin  
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Terhadap Jumlah Penduduk Tiap Kecamatan 
 

4.3 Analisis Wilayah Kecil (Small Area Analysis) 
 

Untuk analisis ini Kelurahan Parit Tokaya 
dibagi dalam 3 (tiga) zona yaitu:  
1. Zona I meliputi wilayah disekitar Jl. Sutoyo-

Asrama Haji, bantaran sungai Parit Tokaya, 
belakang Museum Negeri, dan sekitarnya. 

2. Zona II meliputi wilayah diantara Jl. Karya 
Baru dan Jl. Perdana (Komp. Karya Baru 3-Bali 
Agung 1-Karya Baru Permai, daerah di 
belakang Komp. Bali Agung 2 dan Bali Agung 
3) 

3. Zona III meliputi Jl. Purnama-Parit Demang 
(Komp. Purnama Agung 7, Purnama Indah 1 
dan Purnama Indah 2, Gg. Parit Demang, Gg. 
Musdalifah, dan sekitarnya) 

 
Analisis Zona I 

Sepanjang ruas Jl. Sutoyo diketahui merupakan 
daerah perkantoran diantaranya Mapolsek Pontianak 
Selatan, Perpustakaan Daerah Propinsi Kalbar, 
Dinas ESDM Propinsi Kalbar, Dinas Catatan Sipil 
dan Kependudukan Kota Pontianak, Dinas Tata 
Kota, Kantor Imigrasi Kelas I, Balai Kajian Sejarah, 
Asrama Haji, Kantor Camat Pontianak Selatan, 
Kantor Lurah Parit Tokaya, Gedung PKBI, dan 
sebagainya. 

Berdasarkan pengamatan di lapangan di 
sepanjang ruas Jl. Sutoyo tidak terdapat rumah 
tinggal kecuali bengkel atau warung kopi. 
Berdasarkan data yang diperoleh dari Kelurahan 
Parit Tokaya yaitu Data Masyarakat Miskin 
Penerima Manfaat Raskin 2009, pada  Zona I ini 
terdapat 19 rumah tangga miskin. Berdasarkan hasil 
survey lapang dan pengolahan data spasial dapat 
diketahui bahwa rumah tangga miskin di Zona I ini 
terkonsentrasi di bantaran sungai/parit Parit Tokaya 
dan berada di belakang gedung perkantoran, seperti 
diperlihatkan Gambar 3. Rumah tangga miskin di 
sekitar bantaran parit Parit Tokaya umumnya 
memanfaatkan tanah kosong yang tidak dihuni untuk 
tempat tinggalnya. 

 
 

 
 

Gambar 3 Lokasi Penduduk Miskin di Zona I 
Analisis Zona II 

Wilayah Zona II diketahui merupakan daerah 
yang terdapat banyak kompleks perumahan untuk 
kategori menengah dan atas. Berdasarkan hasil 
survey lapang dan pengolahan data spasial dapat 
diketahui bahwa tempat tinggal rumah tangga 
miskin di Zona II ini mempunyai ciri yang hampir 
sama yaitu berada di bagian belakang dari kompleks 
perumahan atau di bagian ujung terdalam suatu ruas 
jalan atau gang, beberapa diantaranya dicapai 
melalui ruas jalan rintisan. Gambar 4 memperjelas 
visualisasi tempat tinggal rumah tangga miskin di 
Zona II. 
 

 

 
 

Gambar 4 Lokasi Penduduk Miskin di Zona II 
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Gambar 5 Lokasi Penduduk Miskin di Zona III 
 

 
Analisis Zona III 

Wilayah Zona III merupakan wilayah terjauh 
dari pusat pemerintahan Kelurahan Parit Tokaya 
maupun gedung perkantoran lainnya. Zona III ini 
memiliki lahan kosong yang masih cukup luas 
sebagaimana diperlihatkan Gambar 5. Berdasarkan 
hasil survey lapang dan  pengolahan data spasialnya 
diketahui tempat tinggal rumah tangga miskin di 
zona ini mempunyai ciri yang sama dengan kedua 
zona sebelumnya yaitu terletak di “daerah belakang” 
dari suatu komplek perumahan dan berada ujung 
bagian akhir dari ruas jalan/gang atau titik terjauh 
dari akses jalan utama (dalam hal ini Jalan 
Purnama). 

Berdasarkan analisis dari tiga zona di 
Kelurahan Parit Tokaya dapat disimpulkan bahwa 
lokasi tempat tinggal masyarakat miskin di 
kelurahan ini berada di “daerah belakang” dari 
permukiman pada umumnya atau “daerah ujung 
terdalam” dari suatu ruas jalan/gang, sehingga 
keberadaan masyarakat miskin sedikit tersembunyi. 
Umumnya mereka menempati lahan-lahan kosong 
yang ada diantara kompleks perkantoran atau 
kompleks perumahan, kondisi ini merupakan pola 
umum yang ditemukan pada penduduk miskin 
perkotaan.  

Dengan survey lapang dan pengolahan data 
spasialnya maka keberadaan penduduk miskin ini 
dapat diketahui dengan tepat. Dengan diketahuinya 
lokasi tempat tinggal penduduk miskin memberikan 
kemudahan bagi pemerintah untuk merencanakan 
dan memberikan program-program pengentasan 
kemiskinan, di samping itu masyarakat dapat ikut 
serta dalam pengawasan pelaksaan program tersebut. 
Selain itu, masyarakat dapat memberikan bantuan 
secara langsung kepada penduduk miskin karena 
mengetahui keberadaan penduduk miskin disekitar 
tempat tinggalnya.  

 
5. Aplikasi SDSS 
 

Hasil rancangan antara muka untuk form utama 
diperlihatkan pada Gambar  6. 

 

 
 

Gambar 6 Hasil Rancangan Form Utama 
 

Pada bagian atas terdapat informasi dan 
peralatan peta. Pada bagian kiri terdapat menu-menu 
yang dapat digunakan oleh administrator. Pada 
bagian tengah terdapat peta Kelurahan Parit Tokaya. 

Hasil rancangan Form Manajemen Masyarakat 
Miskin sebagaimana terlihat pada Gambar 7 dan 
Gambar 8. Manajemen Masyarakat Miskin berfungsi 
untuk menambahkan data baru serta mengubah, 
menghapus dan meng-ekspor data yang sudah ada. 
Manajemen Masyarakat Miskin juga dapat 
digunakan untuk menyimpan dan menghapus foto. 

 

 
 

Gambar 7 Form Manajemen Masyarakat Miskin 
 

 
 

Gambar 8 Form Manajemen Masyarakat Miskin 
 
 
6. Penutup 
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6.1  Kesimpulan 
 
Berdasarkan analisis “small area” di 

Kelurahaan Parit Tokaya diperoleh profil umum 
penduduk miskin di daerah ini berdasarkan lokasi 
tempat tinggalnya. Hasil yang diperoleh melalui 
survey lapang dan pengolahan data spasial bahwa 
tempat tinggal penduduk miskin umumnya berada di 
lahan kosong dibelakang gedung perkantoran atau 
kompleks perumahan atau berada di ujung atau batas 
akhir suatu ruas jalan/gang. Tempat tinggal 
penduduk miskin ini relatif tersembunyi dan 
beberapa diantaranya memiliki tempat tinggal 
dengan akses jalannya yang masih belum memadai 
(jalan tanah atau campuran tanah/batu). 

Aplikasi pemetaan penduduk miskin yang 
dihasilkan mampu melakukan pengelolaan data 
spasial dan data atribut penduduk miskin sehingga 
dapat digunakan sebagai tools analisis dalam proses 
pengambilan keputusan atau disebut sistem 
pendukung keputusan spasial. Aplikasi dapat pula 
menampilkan data historis penerima program 
bantuan (program pengentasan kemiskinan) 
sehingga pengguna aplikasi ini dapat melakukan 
kajian untuk mengetahui apakah program 
pengentasan kemiskinan sudah berhasil atau tidak. 

Dalam penelitian ini diusulkan sebuah skenario 
untuk mengatasi ketersediaan data yang selalu 
terbarukan yaitu dengan melibatkan pengurus 
RT/RW untuk berpartisipasi dalam proses pendataan 
atau perubahan data penduduk miskin diwilayahnya. 
Aplikasi yang dihasilkan sudah dapat digunakan 
untuk proses pendataan atau perubahan data 
tersebut. 
 
6.2  Saran 
 

Secara teknis, aplikasi yang dikembangkan ini 
dapat ditempatkan di kantor kelurahan sehingga 
dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan 
mengakses langsung ke sistem. Perlu dikembangkan 
sistem yang lebih terpadu misalnya dengan 
membangun jaring pemetaan kemiskinan (poverty 
mapping network) untuk menjaga konsistensi dan 
validitas data.  
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ABSTRAK 

 
Pengukuran kesamaan dokumen telah banyak dilakukan untuk dokumen Bahasa Inggris. Pengukuran kesamaan 
untuk dokumen Bahasa Indonesia relatif sedikit. Kesamaan dokumen bukan hanya ditinjau dari sisi kata yang 
digunakan sebagai penyusun kalimat adalah sama, akan tetapi juga dikatakan mirip apabila isi dokumen 
memiliki makna yang sama. Penelitian pengukuran kesamaan dokumen Bahasa Indonesia yang ada hanya 
mengukur kesamaan kata ataupun kalimat, belum mempertimbangkan struktur  kalimat, jumlah kalimat, posisi 
kalimat dan makna kata untuk membandingkan kalimat. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan 
arsitektur aplikasi deteksi kesamaan dokumen teks Bahasa Indonesia dengan mempertimbangkan struktur 
kalimat, jumlah kalimat, posisi kalimat dan memperhitungkan faktor sinonim kata untuk melihat dari sisi makna 
kata. Arsitektur aplikasi deteksi kesamaan dokumen meliputi tahap pemilahan dokumen menjadi kalimat, 
pemilahan kalimat menjadi kata, menentukan struktur kalimat dan membandingkan kesamaan dokumen.   
 
Kata kunci : Bahasa Indonesia, Dokumen, Kalimat, Kesamaan, Struktur. 
 
 
1. Pendahuluan 

Pengukuran kesamaan dokumen dapat 
digunakan juga untuk mengukur kesamaan 
dokumen hasil penelitian di kalangan akademik. 
Pengukuran kesamaan dokumen ini bermanfaat 
juga untuk mencegah tindakan plagiarisme. 
Plagiarisme atau plagiat adalah perbuatan secara 
sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau 
mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu 
karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau 
seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang 
diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan 
sumber secara tepat dan memadai. 

Mengambil atau mengacu tulisan atau 
produk pihak lain adalah diperbolehkan asalkan 
menganut kaidah yang berlaku. Tindakan 
pengambilan tulisan ide pihak lain yang melanggar 
kaidah perlu diperkecil, karena ini mendorong ke 
arah plagiarisme. Untuk mengatasi masalah 
plagiarisme, tidaklah cukup hanya mengingatkan 
bahwa tindakan tersebut melanggar hak kekayaan 
intelektual. Pengukuran kesamaan dokumen teks 
adalah merupakan salah satu solusi yang dapat 
dilakukan sehingga tindakan curang tersebut dapat 
diminimalisasi. 

Penelitian pengukuran kesamaaan 
dokumen teks yang dilakukan terhadap teks atau 
dokumen berbahasa Indonesia masih relatif sedikit 
dilakukan. Penelitian yang telah dilakukan oleh 
Didi Achjari adalah merancang aplikasi perangkat 
lunak atau software untuk memudahkan dalam 
mengukur kemungkinan adanya plagiarisme. 

Aplikasi perangkat lunak tersebut diberi nama 
TESSY (Test of Text Similarity) [16]. Penelitian 
pengukuran kesamaan untuk dokumen berbahasa 
Indonesia juga telah dilakukan oleh Sinta Agustina 
[1]. Pada penelitian tersebut membandingkan 
dokumen dengan menggunakan algoritma Rarp 
Kabin. Untuk menghitung kemiripannya dengan 
menggunakan perhitungan jumlah kalimat. Audi 
Novanta telah melakukan penelitian pengukuran 
kemiripan untuk dokumen berbahasa Indonesia 
dengan menggunakan algoritma Swith Waterman 
pada tahun 2009 [12].  Ketiga penelitian yang telah 
dilakukan tersebut belum mempertimbangan 
struktur kalimat dan sinonim untuk 
membandingkan kalimat. Hal tersebut diduga 
sering ditemukan pada hasil karya tulis mahasiswa. 

Pengukuran kesamaan dokumen berbahasa 
Indonesia sangat diperlukan untuk mengecek 
kesamaan dokumen yang bersifat resmi, standar 
seperti SOP, peraturan-peraturan, dan hasil 
penelitian agar standarisasi dokumen dapat selalu 
diikuti. Fokus penelitian ini adalah merancang  
arsitektur aplikasi untuk mendeteksi kesamaan 
dokumen teks berbahasa Indonesia dengan 
mempertimbangkan struktur atau pola kalimat dan 
sinonim kata. Arsitektur aplikasi yang akan 
dirancang ini hanya dapat mengukur kesamaan 
dokumen-dokumen yang sudah ada, tetapi tidak 
membandingkan kesamaan isi dokumen tersebut 
dengan dokumen lain yang berada di internet.  

Arsitektur yang dikembangkan ini 
mempertimbangkan jenis dokumen yang akan 

No Makalah : 073 
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dibandingkan yaitu dokumen file teks digital yang 
bersifat plain text yaitu file yang hanya terdiri dari 
huruf dan angka saja, tidak mencakup gambar, tabel 
dan sejenisnya. Pembandingkan kesamaan 
dokumen pada arsitektur yang dikembangkan ini 
dilakukan dengan membandingkan dokumen teks 
dengan seluruh dokumen teks yang tersimpan di 
basis data.  Hasil pembandingan dengan aplikasi 
deteksi kesamaan dokumen yang dikembangkan ini 
tidak menunjukkan bahwa mutlak telah atau tidak 
terjadi plagiarisme antara dokumen teks yang 
dibandingkan. Hasil tersebut hanya memberikan 
informasi berupa persentase kesamaan antara 
dokumen teks, karena hingga saat ini belum ada 
definisi universal tentang persentase dalam 
pengambilan tulisan milik orang lain. Arsitektur 
deteksi kesamaan dokumen yang dikembangkan 
untuk domain ilmu komputer. Basis data yang 
digunakan adalah basis data sinonim yang 
dikembangkan sendiri, tidak menggunakan basis 
data yang telah ada. Pembuatan basis data sinonim 
bertujuan sebagai alat bantu untuk mendukung 
penelitian ini. Berdasarkan latar belakang di atas, 
penelitian ini bertujuan untuk merancang arsitektur 
aplikasi pengukuran kesamaan dokumen untuk 
dokumen berbahasa Indonesia dengan 
mempertimbangkan pendekatan struktur kalimat 
dan sinonim kata.  
 
 
2. Landasan Teori 
2.1. Plagiarisme 
Pada sub bab ini dijelaskan tentang definisi 
plagiarisme, hal-hal yang digolongkan sebagai 
plagiarisme dan penerapan pengukuran kemiripan. 
2.1.1. Definisi Plagiarisme 

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan 
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 
2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan 
Plagiat di Perguruan Tinggi. Peraturan Menteri 
tersebut meliputi Ketentuan Umum, Lingkup dan 
Pelaku, Tempat dan Waktu, Pencegahan, 
Penanggulangan, Sanksi dan Pemulihan Nama 
Baik. Definisi dari plagiarisme atau plagiat adalah  

Plagiarisme atau plagiat adalah 
perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam 
memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau 
nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip 
sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah 
pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, 
tanpa menyatakan sumber secara tepat dan 
memadai. [8] 
2.1.2. Penerapan Pengukuran Kesamaan 

Dokumen 
Pengukuran  kemiripan dokumen dapat 

digunakan untuk mengukur kemiripan dokumen 
resmi, dokumen standar seperti Standar 
Operasional Procedure (SOP), peraturan 
perundangan, hasil penelitian dan lain-lain. 
Pengukuran dokumen dapat diterapkan di berbagai 

instansi seperti pemerintahan, perusahaan, 
akademik dan lain-lain.  Plagiarisme dalam bidang 
akademik dapat dibagi menjadi dua yaitu : [17] 
1. Content-based file comparison 

Pendekatan content-based file merupakan 
pendekatan untuk mengukur kemiripan 
dokumen atau  teks seperti tugas essay 
mahasiswa dan hasil penelitian.  

2. Content-based comparison of source code 
Pendekatan ini digunakan untuk mengukur 
kemiripan source code pemrograman. 

 
2.2. Pengukuran  Kemiripan 

Pada sub bab ini dijelaskan tentang jenis 
pengukuran kemiripan, pendekatan pengukuran 
kemiripan, penelitian-penelitian yang telah 
dilakukan terhadap pendekatan pengukuran 
kemiripan. 
2.2.1. Jenis Pengukuran Kemiripan 

Berdasarkan batasan ruang lingkup 
pemeriksaan lokasi dokumen, pengukuran 
kemiripan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu : 
[12] 

1. Intra-Corporal Detection 
Jenis pengukuran ini dilakukan secara 
offline, yaitu dokumen teks yang 
diidentifikasi plagiat (copy documents) 
diperiksa dengan dokumen teks yang 
dianggap asli (source documents) dengan 
dibatasi pada sebuah lokasi (folder) 
tertentu yang terdiri dari beberapa 
dokumen (corpus) yang akan 
dibandingkan, dimana proses 
pengumpulan koleksi dokumen dilakukan 
secara manual. Proses kerja intra-corporal 
detection dapat dilihat pada gambar 1. 
 

 
Gambar 1. Proses Kerja Intra-Corporal 

Detection [12] 
 

2. Internet-based Detection 
Jenis pengukuran ini dilakukan secara 
online, yaitu dokumen teks yang 
diidentifikasi plagiat (copy documents) 
diperiksa dengan dokumen teks yang 
dianggap asli (source documents) yang 
berada tersebar pada jaringan World Wide 
Web. Proses kerja internet-based detection 
dapat dilihat pada gambar 2.  
 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2012, STMIK - STIKOM Bali 23-25 Pebruari 2012 

299 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. Proses Kerja Internet-based      
Detection [12] 

 
2.2.2. Pendekatan Pengukuran Kemiripan 

Pendekatan pengukuran kemiripan dapat di 
kategorikan menjadi tiga kategori yaitu string 
matching, keyword similarity dan fingerprint 
analysis. Penjelasan pendekatan pengukuran 
kemiripan adalah sebagai berikut : 
2.2.2.1. String Matching 

Pendekatan substring matching merupakan 
pendekatan untuk mengidentifikasi string yang 
sama yang digunakan sebagai indikator kemiripan. 
Prinsip dari pendekatan ini adalah membandingkan 
semua kata dari dokumen dengan semua kata pada 
dokumen yang lain. Algoritma pada pendekatan ini 
adalah Brute Force [18],  Edit Distance [7], Smith 
[12] dan Karp Rabin [1].  
2.2.2.2.   Keyword Similarity 

Prinsip dari pendekatan ini adalah 
mengekstraksi kata kunci dari dokumen dan 
kemudian dibandingkan dengan kata kunci pada 
dokumen lain. Jika kemiripan melebihi ambang 
batas, dokumen dibagi menjadi bagian yang lebih 
kecil, yang kemudian dibandingkan secara rekursif.  
2.2.2.3. Fingerprint Analysis 

Pendekatan yang paling populer untuk 
mengukur kemiripan adalah mengukur urutan teks 
yang tumpang tindih dengan cara fingerprint.  
Dokumen dibagi ke dalam urutan yang disebut 
dengan chunks, dari pembacaan dokumen dihitung 
pola dokumennya. Algoritma pada pendekatan  ini 
adalah algoritma winnowing [14] dan algoritma 
chuncking [13]. 

2.2.3 Penelitian Pengukuran Kemiripan 
Penelitian-penelitian untuk mengukur 

kemiripan sudah ada yang melakukan, perbedaan 
dari penelitian-penelitian tersebut terletak pada 
metode atau pendekatan yang digunakan maupun 
objek data yang digunakan. Penelitian dengan 
menggunakan metode fingerprint telah dilakukan 
oleh Saul Schleimer tahun 2003 [14] dan Noorzima 
Elbegbayan tahun 2005 [5]. Penelitian dengan 
metode kata kunci atau keyword similarity telah 

dilakukan oleh Parvati Iyer tahun 2005. Penelitian 
dengan menggunakan algoritma Karp Rabin telah 
dilakukan oleh Hari Bagus Firdaus tahun 2003 [6] 
Sinta Agustina tahun 2008 [1]. Objek yang 
digunakan oleh Hari Bagus Firdaus adalah 
dokumen berbahasa Inggris. Objek yang digunakan 
oleh Sinta Agustina adalah berbahasa Indonesia. 
Pada tabel 1. dipaparkan mengenai penelitian-
penelitian tentang pengukuran kemiripan. 

 
Tabel 1. Penelitian Pengukuran Kemiripan 

 

No 
Peneliti, 
Tahun 

Metode 

1 Saul 
Schleimer 
2003, 
 Noorzima 
 2005 

Menggunakan Metode 
Dokumen  fingerprinting  
dengan algoritma 
Winnowing. 

2 Parvati 
Iyer, 2005 

Menggunakan Metode 
Keyword Similarity dengan 
teknik dot. Objek Penelitian 
yang digunakan adalah 
dokumen berbahasa Inggris. 
Dokumen yang digunakan 
sebanyak 20 data. 

3 Sinta 
Agustina 
2008,  
Hari 
Bagus, 
2003. 
 

Menggunakan metode string 
matching dengan algoritma  
Karp Rabin. Objek 
Penelitian yang digunakan 
adalah dokumen berbahasa 
Indonesia.  

 
Pada tabel 1 dipaparkan mengenai penelitian-

penelitian tentang pengukuran kemiripan dokumen 
yang telah dilakukan. Penelitian pengukuran 
kemiripan dokumen dengan menggunakan metode 
fingerprint dilakukan oleh Saul Schleimer dan 
Noorzima Elbegbayan. Penelitian berikutnya 
dilakukan oleh Parvati Iyer dengan menggunakan 
metode keyword similarity. Data yang digunakan 
oleh Saul Schleimer dan Parvati Iyer adalah 
dokumen dalam bahasa Inggris. Penelitian 
berikutnya dengan menggunakan metode string 
matching dilakukan oleh Hari Bagus Firdaus dan 
Sinta Agustina. Kedua peneliti tersebut 
menggunakan data yaitu dokumen berbahasa 
Indonesia. 
 
3. Pembahasan  
3.1. Analisis Permasalahan 

Penelitian yang dilakukan adalah 
mengembangkan arsitektur deteksi kesamaan 
dokumen berbahasa Indonesia dengan 
menggunakan pendekatan struktur kalimat dan 
sinonim.  Kesamaan dokumen adalah mengukur 
sejauh mana dua dokumen memiliki kesamaan 
dalam kalimat dan komponen kata dari kalimat 
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tersebut. Untuk memeriksa kesamaan dokumen 
dilakukan pendekatan struktur kalimat dan 
pendekatan sinonim. Pendekatan struktur kalimat 
merupakan pendekatan untuk menentukan subjek, 
predikat, objek dan keterangan. Pendekatan 
sinonim merupakan pendekatan yang digunakan 
untuk mencari sinonim kata dari subjek, predikat, 
objek dan keterangan. 

Sebelum menjelaskan tentang arsitektur 
penelitian yang dilakukan, terlebih dahulu 
dijelaskan konsep kesamaan dokumen, kalimat, 
kata dan karakter. Dokumen merupakan kumpulan 
dari kalimat. Kalimat merupakan kumpulan dari 
kata. Kata merupakan kumpulan dari karakter atau 
huruf. Jika dilihat dari karakter atau huruf maka 
kumpulan karakter atau huruf disebut dengan kata. 
Kumpulan kata disebut dengan kalimat. Kumpulan 
kalimat disebut dengan dokumen atau wacana. [2]. 
Definisi tersebut dapat dijelaskan pada gambar 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3. Hirarki pengukuran kesamaan Dokumen 
 

 
3.1.1 Karakter 

Permasalahan yang terjadi pada 
pengukuran kemiripan karakter atau huruf adalah 
hanya dapat mengukur karakter atau huruf yang 
sama persis. Huruf a dan huruf A dianggap tidak 
sama. Pengukuran seperti ini banyak digunakan 
untuk mengukur keamanan password, memeriksa 
kata (spell checker). 

 
3.1.2 Kata 

Permasalahan yang terjadi pada 
pengukuran kemiripan kata adalah hanya dapat 
mengukur kata yang sama persis. Fenomena yang 
sering kali terjadi adalah masyarakat mengambil 
tulisan orang lain dan kemudian mengganti kata 
dengan sinonim katanya. Bentuk seperti ini tidak 
dapat diukur kemiripan dokumen apabila 
menggunakan pengukuran kemiripan kata karena 
tidak mempertimbangkan sinonim kata tersebut. 

Berikut ini merupakan contoh kalimat 
yang diukur kemiripannya dengan menggunakan 
kemiripan kata.  
Kalimat 1 :   
Website ini berisi informasi wisata Pekanbaru. 
Kalimat 2 :  
Web berisi informasi jalan protokol. 

Jika dilihat dari contoh di atas, dengan 
menggunakan pengukuran  kemiripan kata, kedua 
kalimat tersebut tidak mirip atau tidak sama. Kata 
yang sama adalah kata berisi dan kata informasi. 
Kata website dan web  adalah kata yang tidak sama. 
Jika dilihat dari makna kata, kata website dan web 
memiliki makna yang sama. Kata website dan web 
merupakan  sinonim kata sehingga seharusnya 
kedua kata tersebut adalah mirip. 
 Berdasarkan permasalahan di atas, solusi 
yang dapat dilakukan adalah pengukuran kemiripan 
yang dilakukan harus mempertimbangkan unsur 
sinonim dari kata-kata tersebut. Dengan demikian 
pengukuran kemiripan yang dilakukan harus 
mempertimbangkan pendekatan semantik, dalam 
hal ini adalah sinonim kata.  
 
3.1.3 Kalimat 
 Permasalahan pengukuran kemiripan yang 
juga terjadi adalah mengambil penulisan orang lain 
dengan cara hanya mengganti subjek kalimat atau 
hanya mengganti predikat atau objek ataupun 
keterangan.  Solusi yang harus dipertimbangkan 
untuk permasalahan di atas adalah menentukan 
struktur kalimat.  

 
3.1.4 Dokumen 

Permasalahan lain yang sering terjadi, 
selain mengganti kata dengan sinonim kata tersebut 
adalah posisi kalimat. Masyarakat yang mengambil 
penulisan orang lain, sering melakukan perubahan 
pada posisi kalimat. Contoh pada penulisan orang 
lain, kalimat yang diambil terletak pada kalimat 
pertama. Kemudian kalimat tersebut diletakkan 
pada kalimat kelima. Karena posisi berbeda maka 
tidak dapat diukur kemiripannya. Solusi yang harus 
dipertimbangkan adalah pengukuran semua kalimat 
pada dokumen satu terhadap semua kalimat pada 
dokumen kedua. 
 
3.2. Metodologi Penelitian 
 Berdasarkan uraian dari sub bab 
sebelumnya, maka diperlukan pengembangan 
arsitektur aplikasi deteksi kesamaan dokumen yang 
dapat mengatasi solusi permasalahan. Penelitian 
pengembangan arsitektur aplikasi deteksi kesamaan 
dokumen ini merupakan pengayaan atau 
pengembangan dari penelitian-penelitian yang telah 
ada. Beberapa pengayaan atau pengembangan yang 
dilakukan adalah sebagai berikut : 

 Pengayaan dari sisi pengukuran kata 
dengan mempertimbangkan sinonim kata 
atau semantik. Pengayaan ini bertujuan 
agar dapat mengukur kemiripan dokumen 
meskipun dokumen diubah dengan 
mengganti kata dengan sinonim kata 
tersebut.  

 Pengayaan dalam hal penentuan struktur 
atau pola kalimat yaitu posisi kata sebagai 
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subjek, predikat, objek atau keterangan. 
Pengayaan ini bertujuan untuk efisiensi 
dalam membandingkan kata 

 Pengayaan dalam hal fleksibilitas posisi 
dan jumlah kalimat. Pengayaan ini 
bertujuan untuk membandingkan dokumen 
yang tidak tergantung pada posisi dan 
jumlah kalimat. 
 Ilustrasi pengembangan 
penelitian yang dilakukan dapat dilihat 
pada gambar 4 berikut ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4. Ilustrasi Pengembangan Penelitian 
 

3.3. Arsitektur Deteksi Kesamaan Dokumen
 Arsitektur Deteksi Kesamaan Dokumen 
dapat dilihat pada gambar 5 berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 5. Arsitektur Aplikasi Deteksi Kesamaan 
Dokumen 

 

 Arsitektur Aplikasi Deteksi Kesamaan 
Dokumen ini  dapat dibagi menjadi tiga bagian 
yaitu input, proses dan output. Input berupa 
dokumen-dokumen yang  dibandingkan yaitu 
dokumen satu dan dokumen dua. Proses meliputi  
empat proses yaitu pemilahan kalimat, pemilahan 
kata, menentukan struktur kalimat atau SPOK dan 
proses menghitung kemiripan dengan mengacu 
basis data sinonim. Proses yang terpenting adalah 
proses ketiga dan proses keempat yaitu proses 
analisis struktur kalimat dan proses menghitung 
kemiripan dokumendengan faktor sinonim. Output 
berupa hasil perhitungan yaitu nilai kesamaan per 
kalimat, rata-rata kemiripan kalimat dan rata-rata 
nilai maksimal dokumen.  
 
Berikut ini akan dijelaskan tentang arsitektur 
aplikasi deteksi kesamaan dokumen.  
1. Pembuatan Basis Data Sinonim 

Pembuatan basis data sinonim ini 
bertujuan untuk menyediakan sinonim kata agar 
dapat dilakukan deteksi kesamaan dokumen 
dengan mempertimbangkan unsur sinonim. 
Proses perbandingan dilakukan dengan 
membandingkan semua kata dengan sinonim 
dari kata tersebut berdasarkan basis data yang 
telah dibuat. Basis data sinonim yang dibuat 
berisi kata kerja dan kata benda beserta 
sinonimnya.  

2. Penentuan Struktur Kalimat atau SPOK 
Proses awal dari langkah ini adalah 

pemilahan atau pemotongan dokumen menjadi 
kalimat. Penentuan struktur kalimat ini 
bertujuan untuk menguraikan struktur dari suatu 
kalimat. Hasil  pada tahapan ini adalah dapat 
memilah subjek, predikat, objek dan keterangan 
dari suatu kalimat.  

3. Kemiripan Dokumen 
Pada tahap ini  dilakukan proses 

membandingkan kalimat pada dokumen 
terhadap dokumen yang lain. Perbandingan 
dilakukan berdasarkan struktur kalimat, artinya 
subjek pada setiap kalimat di dokumen pertama 
akan dibandingkan dengan subjek pada setiap 
kalimat di dokumen kedua. Proses tersebut juga  
dilakukan terhadap predikat, objek dan 
keterangan. Pada tahap ini mendapatkan tiga 
buah perhitungan yaitu : persentase kemiripan 
dokumen, rata-rata kemiripan kalimat dan rata-
rata kemiripan dokumen. 
 

4. Kesimpulan 
 Arsitektur untuk aplikasi kesamaan 
dokumen terdiri dari tiga komponen utama yaitu : 
Penentuan Struktur Kalimat atau SPOK, Kesamaan 
Dokumen dan Analisis Sinonim Kata. 
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Abstrak 

Perguruan tinggi merupakan salah satu sarana untuk memajukan mutu masyarakat dibidang pendidikan. 
Pencapaian peningkatan mutu haruslah ditunjang oleh perguruan tinggi yang mempunyai kualitas baik. 
Perwujudan peningkatan mutu dapat dilakukan dengan adanya standarisasi penjaminan mutu yang dibuat untuk 
merencanakan, memantau, dan mengevaluasi semua komponen perguruan tinggi. Salah satu tujuan dari 
penjaminan mutu di Perguruan Tinggi adalah meminimalisir kelemahan yang ada dalam Perguruan tinggi agar 
dapat meningkatkan mutu secara berkelanjutan. Permasalahannya, tidak semua perguruan tinggi dapat 
menerapkan aspek penjaminan mutu secara baik dan berkelanjutan. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor 
seperti takut akan resiko, ketidakkonsistenan dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi, dan faktor lainnya. 
Pengkajian makalah membahas mengenai resiko proses bisnis pada penjaminan mutu perguruan tinggi. Hasil 
yang diharapkan adalah mengetahui tahapan proses bisnis penjaminan mutu perguruan tinggi dengan 
menggunakan ERM-COSO Framework, lalu dinilai resiko yang akan terjadi dimasa depan jika memilih langkah 
tertentu dalam kaitan dengan strategi perguruan tinggi. Dengan begitu, perguruan tinggi mempunyai gambaran 
terhadap resiko yang akan ditempuh jika memilih langkah tertentu. Hasil yang didapat dari kajian dapat 
disimpulkan bahwa secara global ERM-COSO Framework dapat menjawab resiko proses bisnis dengan langkah 
yang dapat ditempuh untuk setiap resiko yang ada.   
 
Kata kunci : business process risk, ERM-COSO Framework, penjaminan mutu perguruan tinggi 
 
 
 
 
 
1. Pendahuluan 

Perguruan tinggi merupakan salah satu sarana 
memajukan mutu masyarakat dibidang pendidikan. 
Perwujudan cita-cita untuk memajukan masyarakat 
tertuang dalam tridarma perguruan tinggi yaitu 
pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada 
masyarakat. Penjaminan mutu dibuat untuk 
merencanakan, memonitor, dan mengevaluasi 
aktivitas tridarma. Terdapat 2 jaminan mutu yaitu 
internal dan eksternal. Internal terdiri dari jaminan 
terhadap kemampuan institusi dan efektifitas 
pendidikan. Eksternal, salah satunya yaitu dengan 
terselenggaranya akreditasi yang diselenggarakan 
BAN PT. 

Jaminan mutu terhadap kemampuan institusi 
memiliki peranan yang sangat penting dalam 
kemampuan bersaing perguruan tinggi, karena 
diharapkan eksistensi perguruan tinggi bergantung 
pada penilaian stakeholder bukan lagi penilaian 
pemerintah sehingga kemungkinan stakeholder 
sangat menentukan kemajuan perguruan tinggi 
sangatlah besar. Masalahnya masih terdapat 

beberapa perguruan tinggi yang belum mampu 
merencanakan dan membangun sistem pengelolaan 
penjaminan mutu perguruan tinggi dengan baik.  
Karena itu akan dibuatkan resiko proses bisnis 
perguruan tinggi dan akan dianalisis strategi yang 
harus dilakukan untuk mengantisipasi resiko tersebut 
dengan menggunakan ERM-COSO Framework. 
Hasil yang diharapkan adalah ketika perguruan 
tinggi mengambil langkah untuk strategi, sudah 
diketahui resiko yang akan dihadapi sehingga dapat 
dihindari atau setidaknya diminimalisir. 

 
2. Kajian Pustaka 

Deskripsi membahas tentang teori Business 
Process Risk, ERM-COSO Framework, ERM, 
Penjaminan Mutu. 
2.1 Business Process Risk 

Proses bisnis diawali dengan event awal yang 
menginisiasi suatu tindakan. Proses bisnis tidak 
lengkap sebelum aspek akhir yaitu kepuasan 
stakeholder[5, Hal.72]. 

No Makalah : 074
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Penting untuk memahami dan memantau isu 
mendasar yang dapat mempengaruhi kinerja proses 
sehingga dapat menghindari kegagalan. Resiko 
didefinisikan sebagai kemungkinan menderita 
kerugian atau kehilangan. 

Risk is defined as the possibility of suffering 
harm or lost[5,Hal. 193]. 

Terdapat beberapa tipe resiko[5, Hal. 194-195], 
diantaranya : 
- Komersial, organisasi kehilangan pangsa pasar 

atau keunggulan kompetitif 
- Strategis, rencana strategis organisasi 

membahayakan 
- Finansial, investasi proyek hilang, dan 

keuntungan tidak dibayar 
- Teknis, platform teknologi kunci 

membahayakan 
- Legal, organisasi terkena prosedur hukum, 

termasuk tuntutan 
- Politik, organisasi melanggar peraturan 

pemerintah 
- Penipuan, organisasi terkena penipuan dan 

pelanggaran keamanan 
- Kesan (image), organisasi kehilangan image 

publik 
- Kapabilitas, organisasi tidak mampu 

mempertahankan atau memperoleh 
keterampilan manusia dan kompetensi dan 
tidak dapat mengubah perilaku atau keyakinan.  
  
Keberhasilan bisnis apapun tergantung pada 

manajemen dalam mengelola resiko. Oleh karena itu 
perlu membuat pengelolaan resiko agar tujuan 
organisasi dapat berjalan secara efektif dan 
tercapainya tujuan[1]. Resiko mempunyai 2 atribut 
yaitu : 

- Dampak, yaitu konsekuensi dari realisasi 
resiko yang terkait dengan proses 

- Probabilitas, yaitu kemungkinan yang 
bersifat relatif terhadap kejadian. 

Tantangan yang terjadi adalah bagaimana 
caranya agar resiko masa depan dapat dihitung 
dengan cepat dan diukur dengan tepat dengan 
menggunakan alat, teknik, dan metodologi tertentu. 

 
2.1.1 Analisis Resiko 

Resiko cenderung dapat dihitung dengan 
menggunakan perhitungan tertentu yaitu dengan 
menganalisis resiko kejadian yang menyebabkan 
resiko tersebut muncul. Beberapa resiko dapat 
disebabkan pihak internal maupun eksternal. Agar 
hasil analisis resiko dapat berhasil dengan baik 
diperlukan kualitas informasi yang baik. Analisis 
resiko tersebut dpat membantu mengidentifikasi, 
mengukur, dan mengevaluasi resiko dan dampaknya. 
Metode analisis resiko diantaranya menggunakan 
metode analisis kualitatif dan kuantitatif. Metode 
analisis kualitatif menentukan resiko didasarkan 
pada pengetahuan dan penilaian analis resiko 

terhadap nilai moneter yang tepat. Metode 
kuantitatif dapat diukur dengan nilai diskrit dengan 
dukungan terhadap penerapan statistik. 

 
2.1.2 Kerangka Analisis Resiko pada Proses 

Bisnis 
Analisis resiko yang komprehensif harus dapat 

mendukung semua tahapan yang terjadi pada proses 
bisnis. Dukungan tersebut diantaranya[1] : 
- Cost Analysis (Analisis Biaya). Analisis biaya 

menggambarkan dampak biaya dan anggaran 
pada bisnis tertentu. Hal tersebut dilakukan 
untuk mengidentifikasi faktor resiko yang 
secara signifikan dapat meningkatkan biaya 
kegiatan agar estimasi biaya dapat terkurangi.  

- Time analysis (Analisis Waktu). Analisis 
Kualitas berkaitan dengan aktifitas yang 
dilakukan individu pada waktu tertentu. 

- Performance / Quality Analysis (Performansi 
/ Analisis Kualitas). Analisis Kualitas berfokus 
pada faktor yang menyebabkan dampat potensi 
kualitas sebuah aktivitas. 
 

2.2 Enterprise Risk Management (ERM) 
Premis yang mendasari ERM adalah bahwa 
setiap entitas harus memberi value untuk 
stakeholder. Semua entitas menghadapi 
ketidakpastian dan menjadi tantangan bagi 
manajemen untuk menentukan jumlah 
ketidakpastian yang diterima perusahaan agar 
dapat memberikan value yang bertambah 
dihadapan stakeholder. Ketidakpastian 
memberikan resiko dan peluang untuk 
mengikis atau meningkatkan value. 

ERM is a prosecess, effected by an entity’s 
board of directors, management and other 
personnel, applied in strategy setting and 
across the enterprise, designed to identify 
potential events that may affect the entity, 
and manage risk to be within its risk 
appetite, to provide reasonable assurance 
regarding the achievement of entity 
objective.[3]  

Berdasarkan referensi diatas terdapat konsep 
fundamental Enterprise Risk Management : 

- Proses, keberjalanan, dan mengalir antar 
entitas 

- Dipengaruhi oleh orang diberbagai level 
organisasi 

- Diterapkan dalam penyusunan strategi 
- Diterapkan diseluruh perusahaan, pada 

setiap tingkat dan unit, dan termasuk 
melihat level portofolio resiko 

- Dirancang untuk mengidentifikasi even 
potensial dan jika terjadi akan berdampak 
pada entitas dan resikonya 

- Mampu memberikan keyakinan pada 
entitas manajemen dan dewan direksi 
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- Diarahkan untuk mencapai tujuan dalam 
satu atau lebih kategori terpisah  
 

ERM diarahkan untuk mencapai objektif 
perusahaan dengan 4 kategori [3]: 
- Strategic, objektif level tinggi, yang selaras 

dengan pendukungan misi perusahaan 
- Operation, penggunaan sumber daya yang 

efektif dan efisien 
- Reporting, keandalan pelaporan 
- Compliance, kepatuhan terhadap hukum 

dan peraturan yang berlaku 
 

Terdapat beberapa komponen ERM[3]: 
- Internal Environment 

Lingkungan internal meliputi setiap lapisan 
organisasi. Lingkungan internal akan 
menetapkan dasar tentang resiko dipandang 
dan ditangani oleh orang manajemen 
resiko.  

- Objective Setting 
Objektif (tujuan) harus ada sebelum 
mengidentifikasi peristiwa yang 
mempengaruhi pencapaian.  

- Event Identification 
Kejadian internal dan eksternal yang 
mempengaruhi pencapaian tujuan entitas 
harus diidentifikasi, membedakan antara 
resiko dan peluang. Peluang dijadikan 
strategi manajemen. 

- Risk Assessment 
Resiko dianalisis, dipertimbangkan 
kemungkinan dan dampak, sebagai dasar 
untuk menentukan resiko yang dikelola 

- Risk Response 
Manajemen memilih respon resiko – 
menghindari, menerima, mengurangi, atau 
berbagi resiko – dikembangkan sejumlah 
aksi untuk menyelaraskan resiko dengan 
toleransi resiko. 

- Control Activities 
Kebijakan dan prosedur yang ditetapkan 
dan dilaksanakan untuk membantu 
memastikan tanggapan resiko yang efektif 
dilakukan. 

- Information and Communication 
Informasi yang relevan diidentifikasi, 
ditangkap, dan dikomunikasikan dalam 
bentuk dan kerangka waktu yang 
memungkinkan orang melaksanakan 
tanggung jawab mereka. Komunikasi yang 
efektif harus berlaku luas mengalir dari atas 
kebawah dan lintas divisi.  

- Monitoring 
Seluruh kegiatan ERM dimonitor dan 
dievaluasi sesuai kebutuhan. Pemantauan 
dilakukan dengan melalui manajemen 
berkelanjutan dan evaluasi terpisah atau 
keduanya. 

 
2.3 COSO Framework 

Tahun 1992 COSO (the Commitee of the 
Treadway Commission) membangun sebuah model 
untuk mengevaluasi pengendalian internal yang 
disebut sebagai COSO framework . Model tersebut 
telah diadopsi sebagai framework untuk 
pengendalian internal dan secara umum telah diakui 
sebagai standar definitif untuk mengukur efektifitas 
sistem untuk pengendalian internal[1]. 

COSO Framework adalah sebuah framework  
yang terintegrasi untuk membantu bisnis dan akses 
entitas lainnya dan meningkatkan sistem kontrol 
internal mereka. Sejak framework dimasukan ke 
dalam kebijakan, aturan, regulasi, dan digunakan 
oleh ribuan perusahaan untuk mengontrol kegiatan 
mereka agar lebih baik untuk mencapa tujuan. 
Semakin jelas perlu ada framewowrk secara kuat 
untuk secara efektif mengidentifikasi, menilai dan 
mengelola resiko. Pada tahun 2001, COSO memulai 
proyek, dan terlibat di PricewaterhouseCoopers 
untuk mengembangkan sebuah framework yang 
akan siap manfaatkan oleh manajemen untuk 
mengevaluasi dan meningkatkan manajemen resiko 
perusahaan. 

 
Gambar 1. ERM-COSO Framework[3] 
 
 

2.4 Penjaminan Mutu 
Penjaminan mutu mempunyai posisi yang 

penting di perguruan tinggi karena dimasa 
mendatang eksistensi perguruan tinggi tidak hanya 
semata-mata bergantung pada pemerintah, 
melainkan penilaian stakeholder (mahasiswa, orang 
tua, dunia kerja, dan pihak lain yang 
berkepentingan) tentang mutu pendidikan tinggi 
yang diselenggarakannya [6, Hal. 7]. 

Penjaminan mutu adalah proses penetapan dan 
pemenuhan standar mutu pengelolaan mutu secara 
konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, 
produsen dan pihak lain yang berpentingan 
memperoleh kepuasan[6, Hal. 7]. Perguruan  tinggi 
dikatakan bermutu dan berkualitas jika perguruan 
tinggi mampu menetapkan dan mewujudkan visinya 
melalui pelaksanan misi, dan mampu memenuhi 
kebutuhan stakeholder. 
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Tujuan penjaminan mutu adalah mewujudkan 
visi dan misinya, serta memenuhi kebutuhan 
stakeholder melalui penyelenggaraan tridarma 
perguruan tinggi. Penjaminan mutu terhadap 
kemampuan institusi meliputi 8 hal, yaitu : 
a. Kejujuran dan keterbukaan:  misalkan dalam 

seleksi dan perlakuan terhadap dosen, 
penerimaan mahasiswa, penyusunan kurikulum, 
alokasi sumberdaya, pemerataan menerimaan 
mahasiswa dari segi sosial, ekonomi dan gender, 
memperhatikan kepentingan masyarakat, 
berinteraksi dengan masyarakat dan stakeholder 
dll 

b. Visi : apa yang ingin diwujudkan perguruan 
tinggi dimasa depan 

c. Tata Pamong: adanya majelis amanat dan dewan 
penyantun yang independen dan berfungsi, 
mempunyai status dan renstra yang dipahami 
oleh sivitas akademika, susuna organisasi dan 
tanggung jawab yang jelas, adanya komisi mutu 
yang bertugas memantau dan mengevaluasi mutu 
setiap aspek perguruan tinggi 

d. Sumber daya manusia : dosen dan pendukung 
yang berkualitas 

e. Sarana dan prasarana  
f. Keuangan 
g. Sistem informasi : adanya pengembangan sistem 

informasi, kemudahan penggunaan akses 
informasi, penggunaan informasi baik internal 
maupun eksternal, sarana IT, dan semua sumber 
daya manusia dijamin dapat menggunakan 
teknologi informasi 

h. keberlanjutan : semua aspek utama dan 
pendukung dipoint sebelumnya yang 
berkelanjutan. 
 
Penjaminan mutu dapat dilaksanakan dengan 

baik dengan beberapa persyaratan yang harus 
dipenuhi agar dapat mencapai tujuan, diantaranya : 
a. Komitmen : para pelaku perguruan tinggi baik 

pemimpin maupun bawahan harus senantiasa 
menjamin mutu perguruan tinggi  

b. Perubahan paradigma : harus memiliki 
paradigma yang baru yaitu perguruan tinggi 
harus menjaga dan meningkatkan mutu 
perguruan tinggi yang diselenggarakannya agar 
visinya dapat diwujudkan melalui pelaksanaan 
misi, serta agar stakeholder dapat dipuaskan. 

c. Sikap mental : harus memiliki sikap mental “ 
rencanakanlah pekerjaan anda, dan kerjakanlah 
rencana anda” 

d. Pengorganisasian : Pengorganisasian dilakukan 
untuk mampu menumbuhkan penjaminan mutu 
perguruan tinggi, dan pada gilirannya akan 
menjamin sikap suportif dari seluruh komponen 
perguruan tinggi itu terhadap upaya penjaminan 
mutu pendidikan tinggi. 
 
 

3. Proses Bisnis Penjaminan Mutu 
Secara global, penjaminan mutu dibuat untuk 

merencanakan, memantau, dan mengevaluasi 
aktivitas tridarma perguruan tinggi.  

Perencanaan dibuat dengan menggunakan 
roadmap perguruan tinggi dengan menggunakan 
model tertentu. Didalamnya terdapat komponen 
perencanaan yang ditetapkan DIKTI. Perencanaan 
dibuat dengan goal, visi, dan misi perguran tinggi.  

Terdapat beberapa model untuk menjalankan 
penjaminan mutu diantaranya : 

- Model PDCA, 
- Model Kaizen, 
- Model ISO 1900:2000 
- Model QAFU 
Model penjaminan mutu diatas menjadi acuan 

pembuatan penjaminan mutu yang akan dituangkan 
dalam gambar 2. 

Perencanaan akan menguraikan tentang visi 
misi dan sebagainya dengan persentase tertentu 
disesuaikan dengan kemampuan perguruan tinggi 
tersebut. Hasil perencanaan berupa roadmap yang 
berisi manual bukti tertulis baik hard copy maupun 
soft copy. Roadmap disosialisasikan kepada 
manajemen level bawah untuk disebarkan pada 
pihak yang berkepentingan.  

Proses internalisasi membahas tentang 
keberterimaan civitas akademika atas roadmap yang 
dipakai, sehingga semua civitas merasa memiliki 
loyalitas dan integritas terhadap apapun kebijakan 
manajerial tingkat atas. Internalisasi dibuat 
strateginya agar mutu yang dituang dalam roadmap 
dapat terealisasi. 

Pemantauan dibuat dengan dukungan 
databaseline untuk setiap komponen yang 
disebutkan diatas. Pemantauan dilakukan dengan 
skala tertentu.  

Evaluasi  dibuat dengan mengidentifikasi 
kesesuaian antara perencanaan dengan realisasi. 
Hasil evaluasi adalah kebijakan baru yang dapat 
meminimalisir atau menghilangkan kelemahan yang 
terdapat pada sistem sebelumnya. Hal tersebut 
dilakukan secara kontinuitas. 

Semua tahap penjaminan mutu harus 
didokumentasikan dalam dokumen resmi dan 
dievaluasi secara berkala. 
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Gambar. 2 Model Proses Bisnis Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 
 
4. Penerapan ERM-COSO Framework 

terhadap Penjaminan Mutu Perguruan 
Tinggi  

Model proses bisnis penjaminan mutu 
perguruan tinggi diterapkan pada ERM-COSO 

Framework. Hasil yang akan didapat adalah 
resiko dan langkah dilakukan jika resiko 
tersebut terjadi.    
 
 

 
 Strategic Operation Reporting Complience 
Internal 
environment 

Visi dan misi 
perguruan tinggi, 
Renstra (Rencana 
Strategis) 
 

Penggunaan sumber 
daya yang efektif dan 
efisien, dan Renop 
(Rencana Operasional) 
 

Laporan 
pertanggung 
jawaban aktivitas 
secara berkala 
berdasarkan renstra 
yang disusun 
bersama. 

Membuat SOP yang 
jelas bagi setiap 
pelaku internal PT 
dan bersifat 
membangun 
kemajuan pelaku 
internal 

Objective 
setting 

Tujuannya untuk 
membangun PT 
yang lulusannya 
tidak hanya mampu 
bersaing dengan 
dunia kerja dan 
juga mampu untuk 
meciptakan  
lapangan pekerjaan 

Produktifitas rasio 
lulusan yang seimbang 
dengan calon 
mahasiswa. 

Progress report 
tentang objektif 
yang disampaikan 
dalam management 
meeting para 
pengambil 
keputusan. 

Sosialiasasi objektif 

Event 
Identification 

Identifikasi rencana 
dengan realisasi 

Pelaksanaan Tridarma 
Perguruan Tinggi 

Persentasi laporan 
aktivitas tridarma 
perguruan tinggi 
secara berkala 

Tanggung jawab 
sosial dan aturan 
berubah-ubah dan 
tidak tersosialiasikan 

Risk 
Assessment 

Membuat standard 
kebijakan yang 
berhubungan 
dengan hasil 
identifikasi yang 
telah dilakukan 

Resiko yang dihadapi 
pelaku internal (dosen, 
staf, dan  mahasiswa) 
tidak memahami dan 
tidak mau menjalankan  
visi, misi, dan SOP 

Identifikasi 
penyebab terjadinya 
masalah 

Reward and 
punishment, dan 
adanya aturan sulit 
untuk diterapkan 

M
od

el
 P

en
ja

m
in

an
 m

ut
u 

Roadmap pencapaian : 
• visi, misi, dan tujuan 

perguruan tinggi 
• kurikulum 
• SDM 
• mahasiswa  
• proses pembelajaran 
• sarana dan  prasarana 
• suasana akademik 
• keuangan 
• penelitian dan publikasi 
• pengabdian  pada 

masyarakat  
• tata pamong 
• manajemen  lembaga 
• sistem informasi 
• kerjasama dalam dan luar 

negeri 

• Memantau melalui sistem 
informasi yang berjalan 

• Pemantauan secara 
berkala 

 
 

• Mengidentifikasi rencana 
dengan realisasi 

• Membuat kebijakan yang 
berhubungan dengan 
hasil identifikasi yang 
telah dilakukan 

 
 

Perencanaan Pemantauan Evaluasi 

Sosialisasi internalisasi realisasi
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 Strategic Operation Reporting Complience 
yang sudah ditetapkan 

Risk Response Membuat 
penanggulangan 
terhadap resiko  

Memilih tindakan yang 
akan dilakukan terhadap 
resiko 

Tindakan  terhadap 
resiko 

Reward and 
punishment 

Control 
Activities 

Sistem pemantauan 
kinerja 

Proses Belajar 
Mengajar 

Laporan kinerja 
seluruh sumber 
daya 

Kontrol aktivitas 

Information & 
communication 

IT & IS Sistem Informasi 
Penjaminan Mutu 

Pemakaian IT & IS Kebijakan 
penggunaan IT & IS 
 

Monitoring  Pemantauan secara 
berkala 

Sistem monitoring yang 
dilaksanakan sekali 
dalam beberapa bulan. 

Efektifitas sumber 
daya  

Reward and 
punishment 

 
5.  Kesimpulan dan Saran 
5.1 Kesimpulan 

Penerapan ERM-COSO Framework telah 
diterapkan pada penjaminan mutu perguruan 
tinggi dengan mengidentifikasi langkah dan 
resiko yang ada. Terbukti bahwa ERM-COSO 
Framework  dapat diterapkan untuk 
menganalisis resiko dan membuat langkah 
solusi. 

5.2 Saran 
Perlu lebih didetailkan pada realisasi yang 
lebih konkrit dan spesifik dari semua aspek 
perencanaan, pemantauan dan evaluasi yang 
ada. 
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Abstrak 

Penjualan merupakan suatu kegiatan yang sangat berpengaruh dalam kelangsungan hidup perusahaan dagang 
dan manufaktur. Sistem penjualan berbasis internet diharapkan mampu mengimbangi perkembangan teknologi 
maupun perkembangan zaman. Sistem penjualan ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan promosi dan 
lingkup penjualan serta mengurangi tingkat kesalahan dalam pemasukan maupun pelaporan data penjualan. 
Perancangan Sistem penjualan dibuat menggunakan perancangan berorientasi obyek yaitu Unified Modelling 
Language. Perangkat lunak yang digunakan untuk implementasi rancangan UML yang dibuat adalah Rational 
Rose. Perancangan sistem dimulai dari menemukan pihak-pihak yang berhubungan dengan sistem yang disebut 
actor, untuk kemudian masing-masing actor melakukan aktivitas yang tergambar dalam usecase diagram. 
Collaboration diagram dibuat setelah pembuatan Use Case diagram, collaboration diagram dibentuk untuk 
menghubungkan obyek-obyek yang ada dalam use case diagram. Perancangan sistem ini diakhiri dengan 
membuat class diagram untuk mendapatkan database yang maksimal dalam  penggunaannya. 

Kata kunci : E-commerce, UML, Collaboration Diagram, Class Diagram, Usse Case Diagram 
 
 
 
 
1. Pendahuluan  
 

Penjualan bagi perusahaan dagang dan 
manufaktur adalah kegiatan yang paling 
berpengaruh untuk menentukan kelangsungan 
hidup suatu perusahaan. Adanya sistem penjualan 
yang handal akan membuat perusahaan dapat 
bertahan dalam menghadapi persaingan bisnis.  

Seiring perkembangan zaman dan 
perkembangan teknologi, maka sistem penjualan 
pun berkembang dengan pesat dari yang bersifat 
tradisional menuju ke penjualan dengan 
menggunakan teknologi internet (e-commerce) [6]. 

Persaingan bisnis yang ketat dan 
perkembangan teknologi yang pesat, membuat 
sebuah perusahaan berusaha untuk 
mengembangkan sistem penjualan yang ada saat ini 
menjadi penjualan berbasis internet [3]. Dalam 
pengembangan sistem ini, digunakan perancangan 
berbasis obyek yaitu Unified Modelling Language 
dan software Rational Rose untuk implementasi 
rancangan yang dibuat.  

Dalam penulisan ini, pembahasan dibatasi 
pada perancangan sistem penjualan melalui internet 
(e-commerce) menggunakan pendekatan obyek 
hingga didapatkan rancangan database yang 
digunakan. 

Hasil yang diharapkan dari perancangan 
sistem ini adalah dapat memperluas pangsa pasar 
yang pada akhirnya diharapkan mampu 
meningkatkan penjualan serta mengurangi 
kesalahan kesalahan dalam pembuatan dokumen 
yang berhubungan dengan penjualan. 
 
2. Perancangan Sistem 
 
2.1.  Unified Modelling Language (UML) 

Pengembangan UML dimulai akhir tahun 1994 
ketika Garady Booch dan Jim Rumbaugh dari 
Rational Software Coorporation memulai pekerjaan 
menyatukan The Booch dan Metode OMT (Object 
Modeling Technique). Pada musim gugur tahun 
1995, Ivar Jacobson dan perusahaan yang pernah 
menolaknya bergabung dengan Rational dan usaha 
penggabungan ini menghasilkan metode OOSE 
(Object Oriented Software Engineering). Usaha 
dari Booch, Rumbaugh dari Jacobson berhasil 
dengan dikeluarkannya UML versi 0.9 dan versi 
0.91 pada Juni dan Oktober 1996. 

Selama tahun 1996, jelas bahwa beberapa 
organsiasi melihat UML sebagai strategi untuk 
perusahaan. Pada Januari 1997 beberapa 
perusahaan seperti IBM, Object Time, Platinum 
Technology, Ptech, Taskon, Reich Technologies 

No Makalah : 076
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dan Softeam menggabungkan partner UML untuk 
bersama-sama membuat tanggapan UML versi 1.1 
yang direvisi. UML versi 1.1 telah diresmikan oleh 
Object Management Group (OMG) pada bulan 
November 1997, sedangkan UML versi 1.3 
dikeluarkan pada kuartal kedua tahun 1999. Saat ini 
versi terbaru UML adalah versi 1.5 yang dirilis 
bulan Maret 2003 [1,7]. 

Semantik (makna istilah) untuk semua notasi 
UML dalam model structural dan model 
behavioral. Model Structural (model statis) 
menekankan struktur obyek dalam sebuah sistem, 
menyangkut kelas-kelas, interface, attribute dan 
hubungan antar komponen. Model Behavioral 
(model dinamis) menekankan perilaku obyek dalam 
sebuah sistem, termasuk metode, interaksi, 
kolaborasi dan state history [2]. 

UML memiliki diagram grafis untuk membuat 
suatu model, yaitu : 
1. Use-Case Diagram 
2. Class Diagram 
3. Behavior Diagram : 

a. Statechart Diagram 
b. Activity Diagram 
c. Interaction Diagram : 

c.1. Sequence Diagram 
c.2. Collaboration Diagram 

d. Implementation Diagram : 
d.1. Component Diagram 
d.2. Deployment Diagram 

 
2.2. Rational Rose 
 

Rational Rose adalah software yang memiliki 
perangkat-perangkat pemodelan secara visual untuk 
membangun suatu solusi dalam rekayasa software 
dan pemodelan bisnis. Rational Rose dikeluarkan 
oleh perusahaan software bernama Rational 
Software, perusahaan yang mencetuskan ide 
pembentukan konsorsium bagi perusahaan-
perusahaan yang memakai standar UML sebagai 
bahasa pemodelan di perusahaannya [1]. 

 
Use-Case Diagram 

Use-case diagram merupakan diagram yang 
menampilkan hubungan (interaksi) antara actor 
dengan use-case. Use-case digunakan untuk 
menunjukkan relationship (hubungan) antara actor 
sebagai pengguna sistem dengan use-case yang 
digunakan. Use-case dilakukan setidaknya oleh 
satu actor yang direpresentasikan dengan simbol 
orang yang dihubungkan dengan garis yang 
menunjukkan hubungan komunikasi [1,7]. 

Use-case diagram menggambarkan secara 
grafis perilaku software aplikasi. Diagram tersebut 
memberikan gambaran mengenai software aplikasi 
menurut sudut pandang pengguna dari software 
aplikasi tersebut. Sebuah use-case diagram 
mengandung : 

 
 
Actor 

Actor menggambarkan pengguna software 
aplikasi. Actor membantu memberikan suatu 
gambaran jelas tentang apa yang harus dikerjakan 
software aplikasi [1,7]. Sebagai contoh, sebuah 
actor dapat memberikan masukan ke dalam dan 
menerima informasi dari software aplikasi. Perlu 
dicatat bahwa sebuah actor berinteraksi dengan 
use-case, tetapi tidak memiliki kontrol atas use-
case. Sebuah actor mungkin seorang manusia, satu 
device hardware atau sistem informasi lain. 

 

 
 

Gambar 1  Simbol Actor 
 

Use-case 
Use-case menggambarkan perilaku software 
aplikasi, termasuk di dalamnya interaksi antara 
actor dengan software aplikasi tersebut. 
Secara umum, use-case adalah : 
1. Pola perilaku software aplikasi. 
2. Urutan transaksi yang berhubungan yang 

dilakukan oleh satu actor dengan software 
aplikasi. 

3. Sistem atau “benda” yang memberikan sesuatu 
yang bernilai kepada actor. 
Use-case dibuat berdasarkan keperluan actor. 

Use-case harus merupakan “apa” yang dikerjakan 
software aplikasi, bukan “bagaimana” software 
aplikasi mengerjakannya. 
Setiap use-case harus diberi nama yang 
menyatakan apa hal yang dicapai dari hasil 
interaksinya dengan actor. Nama use-case boleh 
terdiri dari beberapa kata dan tidak boleh ada dua 
use-case yang memiliki nama yang sama. Dapat 
memberikan deskripsi tentang suatu use-case dalam 
jendela dokumentasi untuk memperjelas maksud 
use-case tersebut. 
 

 
 

Gambar 2  Simbol UseCase 
 
 
Kadang-kadang tidak dapat mencakup semua 

keperluan suatu software aplikasi dalam satu use-
case. Oleh Karena itu biasanya, menempatkan dan 
mengatur sebuah koleksi dari beberapa use-case 
dalam berbagai paket use-case (use-case package). 
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Gambar 3  Simbol Package 

 
Uses Relationship 

Uses relationship digambarkan dengan simbol 
panah, menggambarkan hubungan antara actor 
dengan use-case. 
 

 
 
Gambar 4  Simbol Uses Relationship 

 
Collaboration Diagram 

Collaboration diagram melihat pada interaksi 
dan hubungan terstruktur antar obyek. Tipe diagram 
ini menekankan pada hubungan (relationship) antar 
obyek, sedangkan sequence diagram menekankan 
pada urutan kejadian. Dalam satu collaboration 
diagram terdapat beberapa object, link dan 
message. Collaboration diagram digunakan sebagai 
alat untuk menggambarkan interaksi yang 
mengungkapkan keputusan mengenai perilaku 
sistem . 

Collaboration diagram juga merupakan 
diagram interaksi (seperti sequence diagram). 
Diagram ini akan memberitahukan informasi yang 
sama seperti pada sequence diagram. Bedanya, 
pada collaboration diagram adalah hanya 
memfokuskan pada pengganti tugas atau obyek 
setiap waktu setiap pesan dikirimkan. 

 
 

 
Gambar 5  Contoh Collaboration Diagram  

 
Class Diagram 

Class diagram membantu dalam visualisasi 
struktur kelas-kelas dari suatu sistem dan 
merupakan tipe diagram yang paling banyak 
dipakai. Class diagram memperlihatkan hubungan 
antar kelas dan penjelasan detail tiap-tiap kelas di 
dalam perancangan model (dalam logical view) dari 
suatu sistem [4]. 

Class adalah sebuah spesifikasi yang jika 
diintansiasi akan menghasilkan obyek dan 
merupakan inti dari pengembangan dan rancangan 

berorientasi obyek. Class menggambarkan keadaan 
(atribut atau properti) suatu sistem, sekaligus 
menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan 
tersebut (metode atau fungsi). 

Selama proses analisis, class diagram 
memperlihatkan aturan-aturan dan tanggung jawab 
entitas yang menentukan perilaku sistem. Selama 
tahap perancangan, class diagram berperan dalam 
menangkap struktur dari semua kelas yang 
membentuk arsitektur sistem yang dibuat.  

Class diagram memberikan gambaran umum 
dari sistem dengan menunjukkan kelasnya dan 
relationship (hubungan) di antara mereka. Class 
diagram bersifat statik (tidak berubah) yang akan 
menunjukkan apa itu interaksi tetapi tidak 
menjelaskan apa yang terjadi ketika mereka 
melakukan interaksi. 

Class diagram juga merupakan landasan 
untuk component diagram dan deployment 
diagram. Dalam sebuah model mungkin terdapat 
beberapa diagram kelas dengan spesifikasi 

tersendiri. 
 

Gambar 7  Contoh Class Diagram  
 
3. Perancangan Sistem Penjualan berbasis 

Internet  
 

3.1 Rancangan Sistem 
Rancangan yang akan dibuat untuk Sistem ini 

diawali dengan pembuatan UseCase View 
Diagram, dilanjutkan dengan penentuan Actor yang 
terlibat dalam sistem, kemudian pembuatan Use 
Case Diagram, Collaboration Diagram dan diakhiri 
dengan pembuatan Class Diagram.  
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UseCase View Diagram 

Untuk memudahkan dalam pembacaan 
diagram, maka digunakan dua buah package dalam 
penggambaran usecase view diagram, yaitu 
package actor dan package usecase. 

 

 

 

 

 

Gambar 8. UseCase View Diagram 

Actor 
Pihak-pihak yang berhubungan dengan sistem 

penjualan ini adalah pelanggan (dilakukan general 
dari pelanggan lama dan pelanggan baru), sistem 
inventaris, pengangkutan dan third party company. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 9. Actor 
 

UseCase Diagram 
Dalam usecase diagram tergambarkan 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para actor. 
Pada usecase diagram sistem penjualan terlihat 
adanya aktivitas dari pelanggan untuk melihat 
barang, memilih barang, melakukan registrasi untuk 
pelanggan baru, memesan barang yang dilanjutkan 
dengan mengecek ketersediaan barang oleh sistem 
inventaris, melakukan pembayaran yang 
dilanjutkan dengan validasi kartu kredit oleh third 
party company dan dilanjutkan dengan pengiriman 
barang oleh bagian pengangkutan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 10. UseCase Diagram 

 
Collaboration Diagram 

Collaboration diagram menggambarkan 
keterhubungan antara satu kegiatan dengan 
kegiatan yang lain tanpa melihat urutan waktu. 

Kegiatan dimulai pada saat pelanggan 
melakukan pemesanan barang setelah sebelumnya 
melakukan pencarian dan pemilihan barang yang 
dikehendaki dan memasukkannya dalam shopping 
cart. Pemesanan dilakukan dengan mengambil data 
barang yang dipesan dari tabel barang dan data 
pelanggan dilihat dulu statusnya apakah pelanggan 
lama atau pelanggan baru, jika pelanggan baru 
maka akan dilakukan proses registrasi dan 
kemudian melakukan pencatatan pesanan pada 
tabel pesanan. 

Sistem ini akan melakukan pengecekan 
ketersediaan barang yang akan dipesan dan 
melaporkan informasi ketersediaan barang melalui 
aplikasi shopping cart. Pada saat pemeriksaan, jika 
barang tersedia maka pesanan akan dianggap valid, 
jika tidak tersedia maka akan dilakukan penolakan 
pesanan. Informasi ketersediaan barang diproses 
dengan mengambil data barang dari tabel barang, 
pengecekan melibatkan sistem inventaris.  

Pesanan yang valid akan mendapatkan 
proforma invoice yang dapat dipertimbangkan 
dahulu oleh pelanggan sebelum memutuskan untuk 
melakukan pembelian. Jika pesanan dalam 
proforma invoice disetujui oleh pelanggan, maka 
pelanggan akan melakukan konfirmasi pembayaran 
dengan memberikan instruksi pembayaran kepada 
penyelenggara kartu kredit (third party company) 
dengan memasukkan data nomor kartu kredit, 
expired kartu, type kartu, nama pada kartu dan 
alamat tagihan. 

Penjual akan melakukan pemeriksaan otorisasi 
kartu kredit ke perusahaan third party, apakah kartu 
kredit tersebut valid atau tidak, dan jika tidak valid 
maka akan dilakukan penolakan pesanan, namun 
jika kartu valid maka akan diberikan informasi 
bahwa kartu kredit valid dan dicatat pada tabel 
pembayaran. 

Penjual akan menagih tagihan sejumlah yang 
terdapat pada total transaksi kepada perusahaan 
third party. Perusahaan third party akan melakukan 
klaim uang pembeli ke pihak bank. Pihak bank atau 
penyelenggara kartu kredit akan membebankan 
tagihan kepada pelanggan. 

Penjual akan mengirim barang ke pelanggan 
setelah sebelumnya memberikan informasi 
pengiriman barang ke sistem inventaris dan 
melakukan pengiriman melalui perusahaan 
ekspedisi (Pengangkutan barang). 

 
 
 
 
 

Actor Use Case

Pelanggan

(f rom Use Case View)
Sistem Inventaris

(f rom Use Case View)

Third Party Company

(f rom Use Case View)

Pengangkutan

(f rom Use Case View)

Pelanggan Baru

(f rom Use Case View)

Pelanggan Lama

(f rom Use Case View)

Melihat Barang

(from Use Case View)

Memilih Barang

(from Use Case View)

Melakukan Registrasi

(from Use Case View)

Pelanggan

(f rom Use Case View)

Memesan Barang

(from Use Case View)

Melakukan Pembayaran

(from Use Case View)

Sistem Inventaris

(f rom Use Case View)

Cek Ketersediaan Barang

(from Use Case View)

Third Party Company

(f rom Use Case View)

Validasi Kartu Kredit

(from Use Case View)

Pengangkutan

(f rom Use Case View)

Pengiriman Barang

(from Use Case View)

<<include>>

<<include>>

<<include>>
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Gambar 11. Collaboration Diagram 
 
Class Diagram 

Class diagram adalah keterhubungan entity 
dalam database penjualan e-commerce. Dalam 
rancangan ini terdapat 6 (enam) tabel yang saling 
berhubungan satu dengan yang lain. Keenam tabel 
tersebut adalah : tabel pelanggan, tabel barang, 
tabel detail barang, tabel pesanan, tabel detail 
pesanan dan  tabel pembayaran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 12. Class Diagram 
 

3.2 Rancangan Database 
Rancangan database untuk sistem penjualan 

secara online merupakan hasil dari class diagram. 
Adapun rancangan setiap table dalam database yang 
dihasilkan  adalah sebagai berikut :  

 
1. Data Pelanggan 

Nama Field Jenis Panjang Keterangan 
ID_Pelanggan Character 6  

NamaPelanggan Character 35  
Email Character 25  
Nama Field Jenis Panjang Keterangan 
Alamat Character 40  
Propinsi Character 30  
Kota Character 20  
KodePos Character 6  
Negara Character 30  
NoTelp Character 18  

 
2. Barang 

Nama Field Jenis Panjang Keterangan 
ID_Barang Character 14 Kode Barang 
NamaBarang Character 30  
DeskripsiBarang Character 50  
ID_Kategori Character 2 Kode 

Kategori 
KesediaanUnit Number 5 Jumlah 

Persediaan 
HargaUnit Currency 10 Harga Dalam 

Rupiah 

 
3. Kategori Barang 

Nama Field Jenis Panjang Keterangan 
ID_Kategori Character 2 Kode 

Kategori 
Barang 
Sejenis 

NamaKategori Character 20 Nama 
Kategori 

DeskripsiKategori Character 50 Deskripsi 
setiap 
Kategori 

AlamatImage Character 30 Petunjuk 
Direktori ke 
Gambar 

 
4. Pesanan 

Nama Field Jenis Panjang Keterangan 
ID_Pemesanan Character 4 Kode Pesanan 
No_PO Character 12 Nomor PO 

Order Barang 
ID_Pelanggan Character 6 Kode 

Pelanggan 
TglOrder Date 8 Tanggal 

Pesanan 
Pajak Currency 9 Pajak 
TotalPesanan Currency 14 Total 

Pembelian 

 
5. Pesanan Detail 

Nama Field Jenis Panjang Keterangan 
ID_Pemesanan Character 4 Kode Pesanan 
ID_Barang Character 14 Kode Barang 
TglTerima Date 8 Tgl 

Permintaan 
Barang 
Datang 

TglPermintaan Date 8 Tgl 
Permintaan 
Barang 
Dikirim 

Jumlah Number 5 Jumlah 
Pembelian 
perItem 

 
6. Pembayaran 

Nama Field Jenis Panjang Keterangan 
ID_Pemesanan Character 4 Kode Pesanan 
ID_Pelanggan Character 6 Kode 

 : Pelanggan

 : Membuka WebSite

 : Layar WebSite

 : Membuka Data Barang  : Barang  : Mengambil Data Barang  : Layar Barang

 : Memilih Pesanan

 : Layar Shopping Cart

 : Menyimpan Pesanan  : Pesanan  : Menyimpan Detail Pesanan

 : Pesanan Detail

 : Membuka Kategori Barang  : Kategori Barang  : Mengambil Kategori Barang

 : Mengecek Ketersediaan 
Barang

 : Membuka Layar Registrasi

 : Layar Registrasi  : Menyimpan Data Registrasi  : Data Pelanggan

 : Mengecek Status Pelanggan

 : Membuka Layar Pembayaran  : Layar Pembayaran  : Menyimpan Data Pembayaran  : Pembayaran

 : Mengambil Data Pembayaran

1: Buka Situs( )

2: Buka Situs( )

3: Buka Data Barang( )

22: Buka Layar Registrasi( )

26: Buka Layar Pembayaran( )

4: Buka Data Barang( ) 5: Ambil Data Barang( )

13: Buka Kategori Barang( )

6: Ambil Data Barang( )

7: Pilih Pesanan( )

8: Pilih Pesanan( )

11: Simpan Data Pesanan( )

9: Cek Kesediaan Barang( )

17: Cek Status Pelanggan( )

12: Simpan Data Pesanan( ) 20: Simpan Pesanan Detail( )

21: Simpan Pesanan Detail( )

14: Buka Kategori Barang( ) 15: Ambil Kategori Barang( )

16: Simpan Kategori Barang( )

10: Ambil Data Barang( )

23: Buka Layar Registrasi( )

24: Simpan Data Pelanggan( ) 25: Simpan Data Pelanggan( )

18: Ambil Status Pelanggan( )

19: Simpan StatusPelanggan( )

27: Buka Layar Pembayaran( ) 28: Simpan Data Pembayaran( ) 29: Simpan Data Pembayaran( )

30: Ambil Data Pembayaran( )

31: Ambil Data Pembayaran( )

Data Pelanggan

ID_Pelanggan
Nama_Pelanggan
Email
Alamat
Propinsi
Kota
Kode_Pos
Negara
No_Telp

Simpan Data Pelanggan()

<<thread>>

Pembayaran

ID_Pemesanan
ID_Pelanggan
No_Kartu_Kredit
Expired_Kartu
Type_Kartu
Nama_Kartu
Alamat_Tagihan

Simpan Data Pembayaran()

<<thread>>

Kategori Barang

ID_Kategori
Nama_Kategori
Deskripsi_Kategori
Alamat_Image

Buka Kategori Barang()

<<thread>>

Pesanan

ID_Pemesanan
No_PO
ID_Pelanggan
Tgl_Order
Pajak
Total_Pesanan

Simpan Pesanan()
Simpan Data Pesanan()
Simpan Kategori Barang()
Simpan StatusPelanggan()
Ambil Data Pembayaran()

<<thread>>

Pesanan Detail

ID_Pemesanan
ID_Barang
Tgl_Terima
Tgl_Permintaan
Jumlah

Simpan Pesanan Detail()

<<thread>>

Barang

ID_Barang
Nama_Barang
Deskripsi_Barang
ID_Kategori
Kesediaan_Unit
Harga_Unit

Buka Data Barang()
Ambil Data Barang()

<<thread>>
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Pelanggan 
NoKartuKredit Character 20 Nomor Kartu 

Kredit 
Nama Field Jenis Panjang Keterangan 
ExpiredKartu Date 8 Masa Berlaku 

Kartu Kredit 
TypeKartu Character 20 Tipe Kartu 

Kredit 
NamaKartu Character 40 Nama 

Pemegang 
Kartu Kredit 

AlamatTagihan Character 50 Alamat 
Tagihan 

 
 
4. Kesimpulan 
 

Dengan adanya perancangan sistem dari 
penjualan online (e-commerce) akan memberikan 
kemudahan dalam melakukan pembuatan aplikasi 
e-commerce beserta dengan database yang berisi 
tabel-tabel yang saling berhubungan satu dengan 
yang lain. Perancangan sistem menghasilkan 
database yang tidak mengalami redudansi atau pun 
kerangkapan dari data. 

Penggunaan collaboration diagram pada 
perancangan sistem penjualan online menunjukkan 
proses input data, pembuatan dokumen maupun 
pelaporan yang berhubungan dengan penjualan 

secara online lebih mudah untuk dilakukan dan 
mengurangi tingkat kesalahan dalam proses 
pencatatan. 
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Abstrak 
 

Nama-nama Allah atau yang disebut juga dengan Asmaul Husna dapat divisualisasikan secara menarik dan interaktif 
dengan dukungan teknologi Augumented Reality. Augumented Reality (AR) adalah bidang penelitian komputer yang 
menggabungkan data komputer grafis 3dimensi (3D) dengan dunia nyata. Objek animsi 3D yang dalam hal ini 
berupa Asmaul Husna dibuat dengan menggunakan software graphics 3D Max. Objek yang sudah dibentuk akan 
dilakukan rendering. Rendering adalah proses menangkap segala sesuatu yang ada di dalam scene termasuk 
geometri, material, cahaya, lingkungan serta efek-efek yang terdapat didalamnya. Hasil yang sudah di render ini 
akan divisualisasikan dalam sebuah marker dan dapat dilihat melalui kamera sebagai bentuk yang nyata. Visualisasi 
asmaul husna ini mencakup tulisan arab Asmaul Husna, tulisan latin beserta artinya serta suara pelafalan asmaul 
husna. Untuk pemanggilan objek dan suara digunakan 10 marker, 5 marker untuk objek dan 5 marker untuk suara. 
Penggunaan suara dan besar ukuran objek mempengaruhi kualitas rendering dalam AR. 
 
Kata kunci : Augmented Reality(AR), Asmaul Husna, Animasi 3D. 
 
 
 
 
1. Pendahuluan 
 

Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab yang 
berarti nama-nama yang baik atau indah. Kata ini 
ditujukan untuk Allah SWT, Sang Pencipta alam 
semesta. Mempelajari Asmaul merupakan salah satu 
kewajiban bagi umat Islam. Sejak usia dini, umat 
Islam diberikan pelajaran mengenai asmaul husna. 
Dengan cara ini, umat Muslim tidak akan mudah 
mendefinisikan Allah itu apa, karena tidak ada satu 
hal pun yang dapat disetarakan dengan Allah, akan 
tetapi harus dapat mengerti dengan hati dan 
keterangan Al-Qur’an tentang Allah.[1] 

Salah satu tujuan pembelajaran asmaul husna ini 
adalah agar peserta didik hafal dengan ke-99 nama 
baik Allah SWT. Untuk mencapai tujuan tersebut, 
guru melakukan berbagai macam cara dalam metode 
pembelajaran. Ada guru yang melakukan 
pembelajaran melalui metode ceramah. Guru 
menyampaikan materi terkait asmaul husna di depan 

kelas, peserta didik mendengarkan apa yang 
disampaikan oleh guru. Ada pula guru yang 
memanfaatkan media audio, seperti radio untuk 
mendengarkan asmaul husna telah dibuat dalam 
bentuk senandung.  

Metode pembelajaran seperti ini memiliki 
kelebihan dan kekurangan masing-masing. 
Kelebihannya adalah metode pembelajaran seperti ini 
lebih sederhana dan tidak memerlukan peralatan yang 
memberatkan tenaga pengajar. Sementara itu, 
kekurangan metode pembelajaran ini adalah kurang 
menarik perhatian peserta didik.  

Oleh karena itu, untuk mengatasi kekurangan 
metode pembelajaran yang ada saat ini, dibuat sebuah 
media pembelajaran melalui visualisasi asmaul husna 
dalam bentuk tiga dimensi (3D) dengan 
menggunakan teknologi Augmented Reality (AR). 
Aplikasi yang dibuat juga dilengkapi dengan animasi 
dan penggunaan media audio untuk mendengarkan 
pengucapan asmaul husna yang muncul. 

No Makalah : 078
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AR merupakan cara baru untuk meningkatkan 
pembelajaran dan mendapatkan pengetahuan. Karena 
penggunaan AR  akan membuat peserta didik lebih 
mudah mengerti tentang apa yang dipelajari.[2] 
Dengan adanya keterlibatan pengguna dengan sistem 
diharapkan orang-orang akan semakin tertarik untuk 
mempelajari dan menghafal asmaul husna.  

Adapun tujuan penelitian ini adalah membuat 
visualisasi tiga dimensi asmaul husna dengan 
menggunakan teknologi AR. Visualisasi asmaul 
husna ini dibuat dengan menggunakan 3D Max dan 
dilengkapi dengan audio untuk kemudian diteliti 
pengaruhnya terhadap kualitas AR yang dihasilkan. 
Selain itu, juga akan diteliti pengaruh banyak (besar 
ukuran) objek terhadap kualitas rendering animasi. 
  
2. Augmented Reality Asmaul Husna 
 
2.1  Asmaul Husna 
 
 Asma berarti nama dan Husna berarti yang baik 
atau yang indah. Jadi Asmaul Husna adalah nama 
milik Allah yang baik dan indah. Asmaul Husna 
adalah nama-nama Allah s.w.t. yang terkandung 
didalam Al-Qur’an. Para ulama menekankan bahwa 
Allah adalah pencipta dan penguasa alam yang abadi 
dan alam yang fana. Semua nilai kebenaran mutlak 
hanya ada pada-Nya, maka sifat-sifat Allah itu 
dijelaskan dengan istilah Asmaul Husna. Asmaul 
Husna hanya milik Allah s.w.t. manusia hanya dapat 
memahami, mempelajari, dan meniru kandungan 
makna dari nama yang baik tersebut dalam kehidupan 
sehari-hari. Adapun jumlah dari nama-nama Allah 
tersebut sebanyak 99 nama.[5] 
 
2.2  Augmented Reality 
 

Realitas tertambah, atau kadang dikenal 
dengan singkatan AR (augmented reality), adalah 
teknologi yang menggabungkan benda maya tiga 
dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata tiga 
dimensi dan menampilkannya dalam waktu nyata 
(real time). Tidak seperti realitas maya yang 
sepenuhnya menggantikan kenyataan, realitas 
tertambah sekedar menambahkan atau melengkapi 
kenyataan.[6] 
 3D max adalah software graphic yang 
dikembangkan untuk menunjang kinerja dalam 
bidang arsitektur, desain interior, desain grafis, dan 
juga animator yang menggunakan computer. 3D max 
memadukan antara graphic vector dengan raster 
image (gambar digital) sehingga menghasilkan 
Virtual Reality.[4] 

Marker adalah pola yang dibuat dalam bentuk 
gambar yang telah dicetak dan akan dikenali oleh 
kamera atau webcam. Marker pada ARToolKit 
merupakan gambar yang terdiri atas border outline 
dan patern image.[3] 

 
2.3  ARToolkit 

ARToolkit adalah salah satu pustaka (library) 
perangkat lunak berbasis C yang menggunakan 
metoda computer vision tracking untuk menghitung 
posisi kamera dan orientasinya yang relatif terhadap 
marker. ARTookit dikembangkan oleh Dr. Hirokazu 
Kato dari Universitas Osaka Jepang dan Mark 
Billinghurst dari Human Interface Technology 
Laboratory (HIT Lab). ARToolkit banyak digunakan 
untuk mengembangkan aplikasi Augmented Reality. 
Saat ini ARToolkit bisa berjalan pada Sistem Operasi 
SGI IRIX, PC Linux, Mac OS X, dan PC Windows 
(95/98/NT/2000/XP). Fungsi setiap versi ARToolkit 
adalah sama, tetapi performanya bisa berbeda-beda 
tergantung dari konfigurasi perangkat keras yang 
digunakan.[6] 
 
3. Langkah-Langkah Pembuatan Augmented 

Reality Asmaul Husna   
Dalam animasi 3D Asmaul Husna Augmented 

Reality  ini memiliki beberapa tahapan. Tahapan 
pertama dimulai dengan membangun objek animasi 
dengan menggunakan aplikasi 3D Max.  
3.1  Pembangunan Objek Animasi 

 
Pembangunan objek animasi dilakukan dengan 

menggunakan software aplikasi 3D Max. Objek 
terdiri dari 99 asmaul husna yang ditulis dengan 
menggunakan tulisan arab dilengkapi dengan 
pelafalan dan arti dengan tulisan latin. Gambar 1 
merupakan salah satu contoh objek animasi yang 
dibangun.  

 

 
Gambar 1 Pembuatan Objek Animasi 3D 
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3.2  Pembangunan Augmented Reality 
 

Langkah-langkah dalam pembangunan AR 
dijelaskan melalui flowchart pada gambar 2. 
 

 
 

Gambar 2 Flowchart Pembangunan AR 
 
Antara objek animasi dan suara dibuat secara 

terpisah, kemudian digabungkan menjadi satu melalui 
proses rendering. Rendering adalah Rendering adalah 
proses menangkap segala sesuatu yang ada di dalam 
scene termasuk geometri, material, cahaya, 
lingkungan serta efek-efek yang terdapat didalamnya. 
Setelah objek dan suara digabungkan, dilakukan 
proses ekspor ke folder library pada ArTolkit. Setelah 
itu animasi dapat dijalankan melalui aplikasi ArTolkit 

dengan terlebih dahulu menyiapkan marker dan 
kamera.  
 
3.3 Pembuatan Marker 

 
Agar animasi dapat dilihat sebagai bentuk 

nyata, maka diperlukan marker. Marker digunakan 
sebagai penanda yang terekam dalam kamera real 
time. Langkah-langkah membuat marker dapat dilihat 
pada gambar 3. 

 
Gambar 1 Flowchart Pembuatan Marker 

  
Langkah yang harus dilakukan dalam 

pembuatan marker adalah membuat atau 
menggambar benda yang akan dijadikan marker. 
Setelah itu benda tersebut dikenali melalui kamera 
dengan menggunakan aplikasi. Aplikasi akan 
mengidentifikasi gambar, kemudian disimpan dengan 
format .psd. 
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Setelah selesai menetapkan objek dengan 
marker, maka aplikasi ARToolKit dapat dijalankan. 
ARToolKit mengidentifikasi apakah marker yang 
ditangkap oleh webcam telah sesuai dengan yang 
telah diidentifikasi. Apabila marker sesuai dengan 
yang diinisialisasikan, maka objek akan mucul, jka 
tidak objek tidak akan muncul.  

 
3.4 Penggunaan Aplikasi 

 
Gambar 3 berikut adalah flowchart yang 

menggambarkan alur penggunaan sistem.  

 
Gambar 2 Flowchart Penggunaan Aplikasi 

  
Kebutuhan perangkat keras untuk 

implementasi aplikasi ini adalah : 
1. Unit visualisasi (monitor) 
2. Unit pemrosesan (komputer) 
3. Unit interaksi (marker) 
4. Webcam 
5. Unit tambahan (speaker) 
Sedangkan software yang digunakan adalah : 
1. Sistem operasi (windows) 
2. Software library (ARToolKit) 

3. Compiler  (Microsof Visual C++ 2008) 
4. Software pembuat animasi dan modeling (3DS 

Max Pro CS4) 
 
4. Hasil dan Analisa AR Asmaul Husna 

 
 Hasil akhir dari penelitian ini adalah marker  
yang digunakan untuk pemanggilan objek Asmaul 
Husna. 99 objek asmaul husna dipanggil dengan 
menggunakan 5 buah marker ditambah dengan 1 
marker untuk memanggil suara. Gambar 5 merupakan 
marker untuk memanggil objek 1 sampai dengan 20. 

 
Gambar 3 Marker Objek 1 - 20 

 
Gambar 6 merupakan hasil dari pemanggilan objek 
marker pada gambar 5.  
 

 
Gambar 4 Objek Asmaul Husna 

 
Saat aplikasi dijalankan, kualitas rendering 

menjadi augmented reality berbeda-beda. Tabel 1 
merupakan hasil percobaan rendering untuk beberapa 
ukuran file objek dan ukuran file suara yang berbeda. 

 
Table 1 Hasil Pengujian 
No Ukuran 

Objek 
Suara Ukuran 

Suara 
Kualitas 

1 53 Mb Ya 7.6 Mb Objek patah-
patah, animasi 
tidak bergerak, 
suara terdengar 
jelas. 

2 53 Mb Tidak - Objek patah-
patah, animsai 
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bergerak lambat 
3 11 Mb Ya 2.8 Mb Objek patah-

patah, animasi 
bergerak 
lambat, suara 
terdengar jelas. 

4 11 Mb Tidak - Objek bagus, 
animasi 
bergerak bagus. 

 
Dari tabel 1 dapat dilihat, dengan besar ukuran 

objek besar dan menggunakan suara yang juga 
berukuran besar maka kualitas rendering augmented 
reality menjadi tidak bagus. Dengan ukuran yang 
sama namun tanpa suara kualitas rendering juga 
kurang bagus. Dengan ukuran objek yang lebih kecil 
dan menggunakan ukuran suara yang lebih kecil, 
hasil rendering juga kurang bagus. Sebaliknya 
dengan ukuran objek yang lebih kecil dan tanpa 
menggunakan suara, kualitas rendering bagus. 

Oleh karena itu, besar ukuran objek dan 
penggunaan suara dalam augmented reality ini 
mempengaruhi kualitas rendering. 
 
5. Kesimpulan dan Saran 

 
Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan 

dan pembahasan yang telah dijabarkan dapat diambil 
kesimpulan bahwa: 
1. Tulisan Asmaul Husna dalam animasi ini sudah 

sebagaimana sebenarnya. 
2. Penggunaan suara dan besar ukuran objek dalam 

Augmented Reality ini mempengaruhi kualitas 
dalam rendering. 

 
Untuk perbaikan dan pengembangan 

selanjutnya, beberapa saran yang diberikan antara 
lain: 
1. Animasi ini dapat dikembangkan menjadi lebih 

menarik lagi dengan menambahkan variasi 
gerakan. 

2. Objek  dan suara dapat digabungkan dalam satu 
marker. 

3. Animasi dapat dibuat lebih interaktif dengan 
pengguna.  
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Abstrak 

Penelitian ini mencoba untuk membangun system pendukung keputusan dengan memanfaatkan metode 
penalaran berbasis kasus (Case-Based Reasoning) untuk melakukan suatu prediksi penempatan bidang kerja 
karyawan di Stmik Akakom. Proses prediksi diawali dengan cara memasukkan data-data kedalam system 
meliputi data karyawan beserta unsur-unsur penilaian dan nilai karyawan yang diperoleh setiap tahunnya, juga 
nilai yang dikehendaki oleh pengambil keputusan. Proses penghitungan dilakukan oleh system dengan 
membandingkan nilai karyawan (source case) yang sudah tersimpan dalam basis data (Case Base) dengan nilai 
target (target case)yang dikehendaki oleh pengambil keputusan dengan mencari similaritasnya. Nilai similaritas 
tertinggi menunjukkan kecocokan antara target yang diinginkan dengan nilai-nilai yang diperoleh karyawan. 
Dengan mengetahui nilai similaritas ini, maka system akan memberikan rekomendasi pada pengambil 
keputusan. Proses revisi dapat dilakukan oleh pengambil keputusan dengan melakukan perubahan terhadap 
target nilai yang diharapkan. Penalaran berbasis kasus memberikan kemudahan dalam melakukan pengambilan 
keputusan serta dapat beradaptasi dengan mudah dan cepat karena pengetahuan dan pembelajaran dibuat dalam 
bentuk kasus-kasus. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa system ini dapat memberikan kemudahan pada 
pengambil keputusan untuk menentukan bidang kerja yang sesuai bagi karyawan di lingkungan Stmik Akakom. 
 
Kata kunci : Penalaran Berbasis Kasus, Penempatan Karyawan, Sistem Pendukung Keputusan, Source 

Case, Case Base, Target Case, Similaritas. 
 
 
 
 
1. Pendahuluan  

 
 STMIK AKAKOM sebagai salah satu institusi 
pendidikan yang menyelenggarakan proses 
pendidikan dan pengajaraan yang berlangsung 
selama 30 tahun, saat ini telah memiliki tenaga kerja 
sebanyak 175 karyawan yang terdiri dari karyawan 
pendidikan dan tenaga pendidikan. Karyawan di 
STMIK Akakom berasal dari berbagai bidang ilmu 
dan disiplin yang masuk melaui proses seleksi yang 
ketat.  
 Sebagai salah satu institusi pendidikan yang 
memiliki banyak karyawan, STMIK Akakom selalu 
melakukan rotasi (rolling) untuk memberikan 
suasana kerja dan semangat yang baru bagi setiap 
karyawan khusunya bagi tenaga pendidikan. Rotasi 
tenaga pendidikan dilakukan secara rutin setiap 
pergantian pimpinan yaitu dalam periode 4(empat) 
tahun sekali. Selama ini belum ada suatu sistem 
yang digunakan oleh pihak pimpinan di SMIK 

Akakom dalam menempatkan karyawan pada bidang 
kerja. Dengan banyaknya bidang kerja di STMIK 
Akakom maka perlu adanya suatu sistem yang bisa 
membantu bagi pimpinan untuk menentukan setiap 
karyawan pada bidang kerja yang tepat. 

Ada banyak faktor  yang menjadi pertimbangan 
dalam menempatkan seorang karyawan pada suatu 
bagian, faktor-faktor tersebut antara lain yaitu 
kemampuan akademik, ketrampilan, psikologi, sikap 
serta perilaku dari karyawan tersebut. Penempatan 
yang sesuai dengan kriteria yang tepat diharapkan 
dapat membuat  suasana kerja menjadi lebih baik 
dan hasil kerja yang baik pula. 

 
2. Case Base Reasoning 

Case-based reasoning (CBR) merupakan suatu 
teknik pemecahan masalah yang mengadopsi solusi 
masalah-masalah sebelumnya yang mirip dengan 
masalah baru yang dihadapi untuk mendapatkan 
solusinya (Riesback dan Shank, 1998). Kasus –kasus 

No Makalah : 079
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pada masa lalu disimpan dengan menyertakan fitur-
fitur yang menggambarkan karakteristik dari kasus 
tersebut beserta solusinya. 

CBR telah banyak digunakan di berbagai 
bidang. Secara umum aplikasi CBR dikelompokkan 
menjadi kelompok klasifikasi dan kelompok sintesis 
Pada kelompok klasifikasi, setiap kasus 
dikelompokkan berdasarkan kemiripannya yang 
dilihat dari fitur-fiturnya. Kasus yang baru akan 
mengadopsi solusi dari kasus-kasus yang berada 
dalam kelompok kasus yang sama. Pada kelompok 
sintesis, solusi didapat dengan cara 
mengombinasikan solusi-solusi dari kasus-kasus 
sebelumnya. Kelompok ini biasanya merupakan 
suatu sistem gabungan antara CBR dengan teknik 
yang lain. 
 
2.1 Siklus Case-Based Reasoning  
 CBR dapat direpresentasikan sebagai suatu 
siklus proses yang dibagi menjadi empat sub proses 
[1], yaitu : 
1. retreview, mencari kasus-kasus sebelumnya 

yang paling mirip dengan kasus baru 
2. reuse, menggunakan kembali kasus-kasus yang 

paling mirip tersebut untuk mendapatkan solusi 
untuk kasus yang baru. 

3. revise, melakukan penyesuaian dari solusi-
solusi kasus-kasus sebelumnya agar dapat 
dijadikan solusi untuk kasus yang baru. 

4. retain, menyimpan solusi dari kasus yang baru. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Siklus Case-Based Reasoning 
 
2.2 k-Nearest Neighbor 
 Berbeda dengan algoritma pohon keputusan 
atau metode induktif, algoritma k-NN akan 
menghitung tingkat kesamaan antara kasus yang 
baru dengan setiap kasus  pada case base. Tingkat 
kesamaan diukur berdasarkan jarak antar fitur yang 
bersesuaian antara kasus yang baru dengan kasus 
yang ada pada case base. Tiap fitur akan 
dibandingkan dan akan diberi nilai sesuai dengan 
jaraknya, yaitu jarak terdekat mendapatkan nilai 
tertinggi. Dalam perhitungan ini dapat pula 

ditambahkan pembobotan apabila fitur-fitur yang 
ada memiliki tingkat pengaruh yang berbeda-beda 
dalam menentukan solusi. k kasus yang memiliki 
total nilai tertinggi akan diambil untuk solusinya. 
Untuk solusi yang berbentuk klasifikasi, solusi untuk 
kasus yang baru dapat diambil dari solusi terbanyak 
dari kasus hasil retrievals. Beberapa penelitian 
menunjukkan bahwa teknik ini cukup memuaskan 
dalam sistem CBR. Pada teknik ini, pengambilan 
kasus dilakukan dengan cara melakukan pencocokan 
antara target case dengan source case.  
 Fungsi similarity akan menghasilkan 
nilai yang menentukan apakah ada kemiripan atau 
tidak antara kasus yang baru dengan kasus-kasus 
yang ada dalam case base. Untuk menentukan 
kemiripan bisa dilakukan dengan beberapa fungsi 
antaralain  fungsi  similarity dan Euclidean Distance. 
Berikut adalah rumus untuk mencari kemiripan 
dengan menggunakan  Normalized 
Euclidean Distance. Jarak Euclidean ternormalisasi 
dari dua vektor fitur u dan v adalah :        

                  …. (1) 

dengan 

                               ..…(2) 

||v|| disebut norm dari v yang dinyatakan sebagai: 

 

Semakin kecil skor maka semakin mirip 
kedua vektor fitur yang dicocokkan. Sebaliknya 

semakin besar skor maka semakin berbeda 
kedua vektor fitur. Sifat dari jarak Euclidean 
ternormalisasi adalah hasilnya berada pada rentang 

 

2.3. Retrieval 
Metode retrieval yang digunakan adalah 

algortima k-nearest neighbor. Metode ini akan 
mengambil kasus dalam case base sebanyak k kasus 
yang memiliki tingkat kesamaan paling besar. 
Tingkat kesamaan dihitung dengan jarak antara 
kasus dalam case base dengan kasus yang baru. 
Semakin kecil jarak antar kasus, maka semakin 
besar tingkat kesamaannya. Untuk mendapatkan 
jarak digunakan rumus Normalized 

Case-Base 

 
Retrive 

 
Retain 

Kasus Baru 

 
Revise 

 
Reuse 
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Euclidean Distance (persamaan (1)). Dari proses ini 
didapatkan bidang kerja baru yang dari karyawan 
dengan mendasarkan pada pengalaman yang sudah 
ada.  

 
2.4. Reuse 
 Solusi yang berupa bidang kerja baru dari 
kasus-kasus hasil retreival untuk selanjutnya akan 
digunakan untuk menjadi prediksi bidang kerja baru 
dengan standar penilaian yang dikehendari 
pimpinan. Algoritma pada tahap reuse  ini adalah 
sebagai berikut : 

1. Ambil data penilaian baru yang telah 
dicocokkan dengan data penilaian lama yang 
telah dilengkapi dengan rekomendasi bidang 
kerja yang sesuai. 

2. Bandingkan data hasil penilaian baru yang 
telah dilengkapi dengan rekomendasi bidang 
kerja  dengan data nilai yang diharapkan oleh 
pimpinan lengkap dengan prioritas masing-
masing unsur penilaian per bidang kerja 
dengan menggunakan rumus perhitungan 
matrik prioritas. 

3. Hasil perhitungan dengan nilai terbesar 
dijadikan sebagai prioritas utama dalam 
menentukan bidang kerja yang sesuai. 

 
2.6. Retreival dan Similarity Kasus 
 Teknik retrieval yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah teknik Nearest Neighbor. Ide 
dasar dari teknik ini adalah membandingkan setiap 
atribut-atribut target case dengan atribut-atribut 
source case yang ada dalam case base, kemudian 
perbandingan tersebut dihitung dengan 
menggunakan fungsi similarity yaitu dengan 
menggunakan Normalized Euclidean Distance 
(persamaan (1)). Jika nilai source case yang 
dibandingkan sama atau hampir sama dengan nilai 
target case maka solusi dari source case tersebut 
dipromosikan untuk menjadi solusi dari target case. 
Rumus untuk mencari kemiripan dengan 
menggunakan  Normalized Euclidean Distance. 
Jarak Euclidean ternormalisasi dari dua vektor fitur 
u dan v adalah [12], yang ditunjukkan pada 
persamaan (1) dan persamaan (2). Dari rumus 
persaman (1) dan persamaan (2) akan didapatkan 
nilai perhitungan dengan hasil berupa nilai dengan 
jangkauan 0 sampai dengan 2.   

Semakin kecil skor maka semakin 
mirip kedua vektor fitur yang dicocokkan. 

Sebaliknya semakin besar skor maka 
semakin berbeda kedua vektor fitur. Sifat dari jarak 
Euclidean ternormalisasi adalah hasilnya berada 

pada rentang . 

 Berdasarkan rumus diatas proses pencarian 
bidang kerja dilakukan dengan cara menghitung 
jarak dari kasus baru terhadap data yang telah 
tersimpan didalam case base. Nilai perhitungan ini 
akan memberikan rekomendasi berupa bidang kerja 
yang sesuai dengan nilai baru tersebut. Untuk 
menyatakan bahwa kasus baru tersebut mirip dengan 
data didalam case base diberikan nilai jarak 
kemiripan adalah dibawah 0.25. Nilai 0.25 di 
berikan dengan berdasarkan pada proses wawancara 
dengan orang yang ahli dalam bidangnya dimana 
dalam menentukan batasan ini memang belum ada 
batasan yang jelas akan tetapi secara umum dalam 
bidang statistik biasanya digunakan batasan 0 
sampai dengan 10 % dari batasan maksimalnya. 
Berdasarkan hal tersebut maka dalam sistem ini 
batasan nilai yang diberikan maksimal adalah 
sebesar 0.25. Ddalam praktiknya Nilai ini diberikan 
sesuai dengan yang diinginkan oleh pengambil 
keputusan.  

 Hasil dari perhitungan jarak ini belumlah 
suatu hasil akhir akan tetapi merupakan hasil yang 
selanjutnya diproses kembali. Pada tahap proses 
berikutnya digunakan rumus matrik prioritas dengan 
rumus sebagai berikut : 
Nilai Penentuan=MA[ai] - MB[ai] x Prioritas ai ..  (3) 
Dimana  : 

MA=Matrik A 
MB=Matrik B 
ai = Kolom unsur a ke i 
N = total nilai prioritas 

 
3. DESAIN SISTEM 
 Perancangan sistem dibagi menjadi 3 
bagian yaitu : Perancangan DFD(Data Flow 
Diagram) yaitu suatu gambaran grafis dari suatu 
sistem yang menggunakan bentuk-bentuk simbol 
untuk menggambarkan bagaimana data mengalir 
melalui suatu proses yang berkaitan [11]. DFD 
sendiri akan dibagi menjadi 3 diagram yaitu, 
diagram context, DFD level 0 dan DFD level 1. 
Perancangan basis data untuk menunjukkan struktur 
dari data-data kasus yang disimpan. 
3.1. Diagram Context 
 Gambar 3.2 merupakan diagram context 
yang menggambarkan tingkat tertinggi dari sistem 
secara keseluruhan. Diagram context terdiri dari dua 
elemen yaitu  pejabat struktural dan pimpinan. 
Pejabat struktural bertindak sebagai pihak yang 
menilai karyawan sekaligus  memasukkan data 
penilaian karyawan tersebut. Pejabat structural 
terdiri dari para kepala bagian dan unsur pimpinan 
(ketua jurusan dan pembantu ketua).  Pimpinan 
adalah pihak yang berhak menentukan bidang kerja 
baru bagi karyawan. Pimpinan terdiri dari Ketua dan 
Pembantu Ketua. Pimpinan akan memberikan 
persyaratan untuk masing-masing bidang kerja 
dengan prioritas untuk masing-masing unsur 
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penilaian yang berbeda untuk masing-masing bidang 
kerja. 
 

 
 

Gambar 2. DFD Context 
 

3.2. Perancangan Basis Data 
 Perancangan basis data diperlukan dalam 
merancang suatu sistem yang melibatkan basis data. 
Perancangan ini berguna untuk mengetahui aturan 
bisnis, struktur data dan relasi antar tabel dalam 
basis data. 
 
4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 Proses penentuan bidang kerja dilakukan 
oleh pengambil keputusan dengan memilih terlebih 
dahulu target yang diinginkan. Dengan mengacu 
pada gambar 7, maka untuk implementasi penentuan 
bidang kerja ini dibutuhkan data dari tabel target 
case dan  tabel rekomendasi. Proses pertamakali 
dilakukan dengan memilih bidang kerja yang 
diinginkan kemudian dengan menekan tombol 
proses maka system akan menampilkan data-data 
yang memiliki kemiripan dengan nilai yang 
diharapkan oleh pimpinan (target case). Hasil 
perhitungan system akan diurutkan nilainya secara 
otomatis dengan nilai tertinggi akan diletakkan 
paling atas. Hasil dari proses system ini juga dapat 
dicetak jika pimpinan menginginkan dalam bentuk 
cetakan pada hard copy. 

Dalam menentukan bidang kerja ini 
digunakan rumus matrik prioritas (persamaan  (1)) 
dimana ada dua bagian yang digunakan dalam 
melakukan perhitungan yaitu nilai rekomendasi 
sistem dan nilai target yang diinginkan oleh 
pimpinan atau pengambil keputusan. Sebagai contoh 
perhitungan akan diberikan dalam bentuk 
perhitungan dimana target pimpinan berupa bidang 
kerja keungan dengan data seperti gambar 3. 

Dari bidang kerja tersebut selanjutnya akan 
dibandingkan dengan data rekomendasi dari sistem. 
Dalam contoh kasus ini diberikan data rekomendasi 
dari sistem yaitu data dengan NPP 132315077 
dengan nama Joehakim dan data rekomendasi 
seperti nampak pada gambar 4. 

 

 
 

Gambar 3. Pengisian Target Pimpinan 
 

 
 
Gambar 4. Rekomendasi Sistem 
Sesuai dengan rumus pada persamaan (1), 

maka proses perhitungan dilakukan dengan cara 
sebagai berikut : 
(Nilai unsur target – nilai unsur rekomendasi ) x nilai prioritas setiap unsur 

Total prioritas 

 
Hasil perhitungan dari contoh data diatas adalah 
sebagai berikut : 

(((75 – 90) x 2 ) + ((80–80) x 1)+((90-75) x 5) +((80–80) 
x 2) +((90–75) x 8) +((80–80) x 4 ) + ((70 – 80) x 1 ) + 
((80 – 90) x 1 ) + ((80 – 90) x 1 )+ ((70 – 75) x 1 )+ ((75 – 

75) x 1 ) + ((75 – 80) x 2 ) + ((90 – 80) x 8 )) / 
(2+1+5+2+8+4+1+1+1+1+1+2+8) = 9,46 
 
Nilai 9,46 merupakan nilai penentuan untuk bidang 
kerja keuangan dengan data rekomendasi yang 
dipilih adalah data yang dimiliki oleh NPP 
132315077 atas nama joehakim. 
 Untuk bidang kerja yang berbeda dengan data 
yang sama (data dengan NPP 132315077) maka 
akan diperoleh nilai penentuan yang berbeda pula, 
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hal ini disebabkan oleh karena nilai untuk masing-
masing bidang kerja memiliki nilai prioritas yang 
berbeda tergantung dari keinginan pimpinan. 
 Contoh perhitungan berikut adalah contoh 
dengan data yang sama (data dengan NPP 
132315077) untuk bidang kerja yang berbeda yaitu 
untuk bidang kerja perbekalan dengan target dari 
pimpinan adalah sebagai berikut(gambar 5) : 

 
 
Gambar 5. Nilai Target Pimpinan 
 
Maka dengan data rekomendasi yang sama 

akan didapatkan hasil perhitungan sebagai berikut :  

(((70 – 90) x 1 ) + ((70–80) x 1)+((90-75) x 4) +((65–80) 
x 1) +((90–75) x 1) +((90–80) x 2 ) + ((60 – 80) x 1 ) + 
((60 – 90) x 1 ) + ((70 – 90) x 1 )+ ((70 – 75) x 1 )+ ((65 – 

75) x 1 ) + ((70 – 80) x 2 ) + ((25 – 80) x 1 )) / 
(2+1+5+2+8+4+1+1+1+1+1+2+8) = 16,67. 
 

Dari hasil pengujian seperti ditunjukkan pada 
gambar 7  dapat dilihat nilai yang dihasilkan. 
Dengan bentuk grafik seperti tampak pada gambar 6  
maka dapat dilihat bahwa besarnya nilai penentuan 
yang dihasilkan tergantung dari kemiripan unsur 
nilai dari masing-masing nilai karyawan terhadap 
target yang ditentukan oleh pengambil keputusan.  

Gambar 6. menunjukkan hasil perhitungan dalam 
dimensi grafik, dengan bantuan dalam bentuk grafik 
ini dapat dilihat bahwa nilai penentuan dari 20 
karyawan tersebut  memiliki nilai terbesar sebesar 
26,19 dan  nilai similarity terkecil 5,84. 
 

Dari gambar 7. sistem dapat menjelaskan bahwa 
untuk bidang kerja keuangan dengan target yang 
diinginkan oleh pengambil keputusan beserta dengan 
besarnya prioritas masing-masing unsur penilaian 
maka dari 20 karyawan yang dibandingkan nilai 
prioritas terbesar menunjukkan bahwa nilai dari 
karyawan tersebut semakin jauh dari prioritas yang 
diharapkan, dan semakin kecil nilai yang dihasilkan 
menunjukkan bahwa nilai tersebut mendekai 
prioritas yang diharapkan. Hal ini dapat dapat 
dijelaskan dengan rumus penilaian yang 

menunjukkan kemiripan dari nilai beserta besarnya 
prioritas unsur penilaian yang memiliki nilai terbesar 
dan terkecil (persamaan 3). 
 

 
Gambar 6. Grafik Penentuan Bidang Kerja 

 
 

 
Gambar 7. Hasil Penentuan Bidang Kerja 

 
5.  Kesimpulan 

1. Sistem ini dapat menunjukkan bahwa nilai 
karyawan yang baik pada satu bagian belum 
tentu cocok untuk bagian yang lain sesuai 
dengan yang dikehendaki pimpinan. 

2. Sistem ini dapat menunjukkan bahwa semakin 
jauh jarak antara nilai yang didapat karyawan 
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dengan nilai yang diinginkan oleh pengambil 
keputusan maka nilai prioritas penentuan juga 
akan semakin besar yang berarti bahwa semakin 
jauh dari yang diharapkan pimpinan demikian 
sebaliknya  semakin dekat jarak nilai karyawan 
dengan nilai yang diharapkan pimpinan maka 
nilai prioritas penentuan akan semakin kecil yang 
berarti semakin mendekati dengan yang 
diharapkan pimpinan. 

 
 
3. Hasil sistem pendukung keputusan penentuan 

bidang kerja ini dapat dijadikan sebagai sarana 
untuk membantu pengambil keputusan dalam hal 
ini adalah pimpinan STMIK AKAKOM dalam 
menentukan bidang kerja yang sesuai untuk 
masing-masing karyawan. 
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Abstrak 
City courier adalah sebuah perusahan jasa layanan  pengiriman barang  dari suatu tempat ke tempat lain.  Jenis 
produk yang dikirim melalui jasa ini terdiri dari dokumen yang tidak bersifat confidential dan barang yang legal 
untuk diperjualbelikan. Saat ini   terdapat banyak perusahaan jasa city courier mulai dari level perusahaan yang kecil 
sampai dengan berskala besar. Terdapat dua metoda pengiriman sebuah barang yaitu, pengiriman antar kota dan 
pengiriman di dalam kota.   Dilihat dari jenis operasinya PT. Pos Indonesia merupakan sebuah City courier terbesar 
yang memiliki ribuan kantor cabang sebagai pendukung supply management produk yang tersebar di seluruh pelosok 
tanah air. Persaingan yang begitu ketat dari perusahaan lain tentu saja membuat perusahaan negara ini harus 
menemukan terobosan layanan produk yang dapat menjadikannya produk unggulan untuk dijual kepada seluruh 
pelanggan. Saat ini di PT. Pos Indonesia belum memiliki sebuah sistem untuk mengintegrasikan antara  perusahaan , 
pelanggan  dan perusahaan transportasi yang akan melayani tranformasi multi produk dari mulai jasa pengiriman 
dokumen, barang perkakas, makananan olahan, hasil pertanian, bahkan  pengiriman paket pindah rumah yang  
memungkinkan untuk dilakukan PT Pos Indonesia dengan sistem kolaborasi city courier. Untuk melakukan semua 
aktivitas ini dibutuhkan sebuah sistem yang terintegrasi yang mengatur proses bisnis secara cepat, cermat dan mampu 
mengatur proses jasa pengiriman multi produk dari mulai permintaan order sampai proses pelayanan dilakukan. 
Tujuan dari perancangan sistem kolaborasi city courier adalah untuk memberikan kemudahan  bagi   customer PT. 
Pos Indonesia  yang belum dan yang sudah menjadi member  untuk memanfaatkan PT. Pos sebagai media  penyedia 
jasa courier multi produk dalam mengantarkan barang baik antar kota maupun di dalam kota serta memperluas share 
market  jasa pelayanan courier tidak hanya sebatas titipan paket biasa tapi lebih ke arah yang lebih luas seperti jasa 
pengiriman catering, makanan, angkutan barang dari satu lokasi ke lokasi lain dalam satu wilayah serta jasa 
pengiriman barang antar kota atau propinsi; memfasilitasi  setiap kantor cabang pos di setiap kecamatan untuk 
mengakomodasi jasa pengiriman multi produk  dari mulai dokumen sampai pengiriman alat atau perkakas dengan 
volume besar.  
 
Kata kunci : City Courier, perancangan, Kolaborasi, Sistem, PT. Pos Indonesia. 

 
1. Pendahuluan 
City courier adalah sebuah perusahan jasa layanan  
pengiriman barang  dari suatu tempat ke tempat lain.  
Jenis produk yang dikirim melalui jasa ini terdiri dari 
dokumen yang tidak bersifat confidential dan barang 
yang legal untuk diperjualbelikan. Saat ini   terdapat 
banyak perusahaan jasa city courier mulai dari level 
perusahaan yang kecil sampai dengan berskala besar. 
Namun dari jenis usaha yang dijalankan memiliki 
kemiripan fungsi yaitu melakukan jasa transformasi 
sebuah produk dokumen dan barang komsumer legal 
dari suatu kota ke kota lain.  

Terdapat dua metoda pengiriman sebuah barang 
yaitu, pengiriman antar kota dan pengiriman di dalam 
kota.   Dilihat dari jenis operasinya PT. Pos Indonesia 
merupakan sebuah City courier terbesar yang 
memiliki ribuan kantor cabang sebagai pendukung 

supply management produk yang tersebar di seluruh 
pelosok tanah air. Persaingan yang begitu ketat dari 
perusahaan lain tentu saja membuat perusahaan 
negara ini harus menemukan terobosan layanan 
produk yang dapat menjadikannya produk unggulan 
untuk dijual kepada seluruh pelanggan. 

Jika diteliti secara seksama layanan yang diberikan 
city courier saat ini hanya terfokus pada pengiriman 
dokumen dan barang dari suatu kota ke kota lain. PT 
Pos Indonesia masih terfokus pada sistem lama 
dengan memfokuskan jasa layanan city courier untuk 
pengiriman paket dari satu kota ke kota lain. 
Sedangkan untuk melayani paket pengiriman multi 
produk di dalam kota hampir belum tersentuh. Jika 
dilihat dari probabilitas orang yang memerlukan jasa 
memindahkan sebuah barang dari satu lokasi ke 
lokasi lain di suatu kota, persentasinya cukup besar 

No Makalah : 080 
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dan sangat menjanjikan. Sebagai contoh adalah ketika 
seseorang ingin memindahkan sebuah barang/produk 
dari satu lokasi ke lokasi lain, jasa pemindahan 
barang/produk tersebut dapat dilakukan dengan di 
sub-kontrakan kepada PT. Pos Indonesia.  

Belum tersedianya sebuah sistem untuk 
mengintegrasikan antara  perusahaan PT. Pos 
Indonesia, pelanggan  dan perusahaan transportasi 
yang akan melayani tranformasi multi produk dari 
mulai jasa pengiriman dokumen, barang perkakas, 
makananan olahan, hasil pertanian, bahkan  
pengiriman paket pindah rumah  memungkinkan 
untuk dilakukan PT Pos Indonesia dengan sistem 
kolaborasi city courier. Untuk melakukan semua 
aktivitas ini dibutuhkan sebuah sistem yang 
terintegrasi yang mengatur proses bisnis secara cepat, 
cermat dan mampu mengatur proses jasa pengiriman 
multi produk dari mulai permintaan order sampai 
proses pelayanan dilakukan.  
 
2. Rumusan Masalah 
Dalam Kajian ini dapat dirumuskan beberapa 
permasalahan yang dihadapi PT. Pos Indonesia saat 
ini   yaitu: 
a. Sistem aplikasi untuk mendukung aktivitas city 

courier masih berorientasi kepada produk layanan 
lama yang hanya mendukung pelayanan 
pengiriman jasa titipan. 

b. Orientasi bisnis PT. Pos belum dikembangkan ke 
sektor lain untuk melayani jasa pengiriman multi 
produk di dalam kota dengan dibuatkan sebuah 
sistem untuk pengelolaan proses bisnis pengiriman 
jasa multi produk. 

Untuk melakukan kajian mengenai perancangan 
sistem kolaborasi city courier dilakukan pendekatan 
konsep supply chain management berbasis teknologi 
informasi  dengan memanfaatkan sarana dan 
prasarana yang telah ada seperti fasilitas internet, 
hand phone  dan sarana komunikasi yang lain.  

3.  Tujuan Penelitian  
Tujuan perancangan sistem kolaborasi city courier 
untuk mendukung transformasi  multi produk  adalah 
memiliki tujuan sebagai berikut : 
a. Memberikan kemudahan  bagi   customer PT. Pos 

Indonesia  yang belum dan yang sudah menjadi 
member  untuk memanfaatkan PT. Pos sebagai 
media  penyedia jasa courier multi produk dalam 
mengantarkan barang baik antar kota maupun di 
dalam kota  

b. Memperluas share market  jasa pelayanan courier 
tidak hanya sebatas titipan paket biasa tapi lebih 
ke arah yang lebih luas seperti jasa pengiriman 
catering, makanan, angkutan barang dari satu 
lokasi ke lokasi lain dalam satu wilayah serta jasa 
pengiriman barang antar kota atau propinsi.  

c. Memfasilitasi  setiap kantor cabang pos di setiap 
kecamatan untuk mengakomodasi jasa pengiriman 
multi produk  dari mulai dokumen sampai 
pengiriman alat atau perkakas dengan volume 
besar. 

 
4. Tinjauan Pustaka 
4.1   Supply chain management 
Supply Chain didefinisikan sebagai rangkaian proses 
bisnis dan informasi yang menyediakan produk atau 
layanan dari pemasok melalui proses manufaktur dan 
distribusi ke konsumen paling akhir [1]. Pelaku-
pelaku yang terlibat dalam supply chain ini antara 
lain pemasok, pusat produksi/manufaktur/pabrik, 
warehouse, distributor, dan outlet. 
Struktur komponen dari supply chain dapat dibagi 
menjadi tiga layer atau lapisan supply chain yaitu: 
1. Upstream supply chain, merupakan lapisan yang 

terdiri dari rangkaian pemasok mulai dari 
pemasok tingkat pertama hingga tingkat akhir 
sebelum masuk ke dalam manufaktur. 

2. Internal supply chain, merupakan lapisan yang 
terdiri dari seluruh rangkaian proses untuk 
melakukan pengiriman produk ke konsumen 
akhir. 

3. Down supply chain, merupakan lapisan yang 
terdiri dari seluruh rangkaian proses untuk 
melakukan pengiriman produk ke konsumen 
akhir. 

Customer sebagai sasaran merupakan penentu utama 
pola kegiatan yang dilakukan oleh pelaku supply 
chain. Kegiatan para pelaku ini sangat didasarkan 
pada kebutuhan (demand) yang ada di sisi customer. 
Maka, kegiatan supply chain biasanya diidentifikasi 
secara mundur atau backward. 

 
4.2 Sistem Kolaborasi 
Kolaborasi adalah suatu kegiatan yang 
memungkinkan sekelompok orang bekerja  dan 
berkomunikasi secara bersama-sama dalam satu 
lingkungan organisasi[2].  Sistem kolaborasi  adalah 
sekumpulan  komponen sistem  yang dirancang  
untuk mendukung berbagai interaksi  tingkat tinggi 
antar pengguna dalam melakukan kerjasama, 
koordinasi, berbagi informasi  dan  aktivitas lainnya 
dengan  aturan- aturan  tertentu dalam satu 
lingkungan organisasi[2].  

Untuk melakukan kolaborasi antara pengguna di 
dalam satu unit organisasi, dibutuhkan suatu media 
interaksi yang menjembatani pengguna berkolaborasi. 
Teknologi informasi telah memberikan solusi media 
interaksi dalam melakukan kolaborasi untuk bertukar  
dan berbagi  informasi secara cepat  dan mudah 
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4.3   Perancangan Sebuah Sistem Kolaborasi   
Untuk menyempurnakan  proses bisnis pada sistem 
dalam skala besar, sistem kolaborasi dirancang 
dengan memanfaatkan teknologi  perantara.  
Perancangan  suatu sistem kolaborasi di dalam sebuah 
organisasi  meliputi  perancangan suatu bentuk  
sistem  yang merepresentasikan  aturan atau norma-
norma  yang ada di lingkungan organisasi  sebagai 
aturan main dalam mengerjakan pekerjaan secara  
kolaboratif.  Tahap selanjutnya adalah  memilah 
pengguna yang terlibat di dalam sistem kolaboratif, di 
mana pengguna tersebut akan dikelompokan ke 
dalam beberapa grup kelompok aktor berbeda.  Dari 
sekian banyak kelompok aktor, dimungkinkan 
terjadinya interaksi   dengan mengacu pada aturan 
atau norma-norma yang ada.   

4.4   Model Sistem Kolaborasi Berbasis Web    

Bentuk  pekerjaan yang dilakukan secara kolaboratif  
tidak tertutup kemungkinan  melibatkan  unit 
organisasi  lain yang secara geografis  memiliki  letak 
berjauhan. Dengan perkembangan teknologi 
informasi, hal demikian bukan merupakan suatu 
kendala.  Sistem kolaborasi elektronik  berbasis web 
memungkinkan untuk melakukan  komunikasi,  
berbagi pekerjaan (sharing job), serta  melakukan 
koordinasi jarak jauh.  Tehnologi World Wide Web  
dan jaringan elektroniknya telah  menciptakan suatu  
perangkat  komunikasi interaktif  yang  
memungkinkan banyak penguna melakukan aktivitas 
secara bersama-sama tanpa dibatasi oleh  jarak dan 
waktu.  

Ada beberapa hal yang perlu di perhatikan  dalam  
merancang sistem kolaborasi  berbasis web.  Pertama 
adalah karakteristik  perangkat kolaborasi yang 
digunakan  harus  sesuai dengan  kebutuhan  serta 
platform sistem  operasi yang digunakan. Hal ini 
perlu diperhatikan mengingat banyaknya  perangkat 
sistem  dalam berbagai macam platform. Yang kedua 
adalah  menyangkut keamanan jaringan. Karena  
teknologi  internet  memungkinkan  akses tak terbatas 
dari  banyak pengguna, maka  tidak tertutup 
kemungkinan  adanya akses di luar group kolaborasi  
yang  mencoba masuk  secara illegal  dan berakibat 
pada  kerusakan sistem.  Yang ketiga adalah 
menyangkut aturan main sistem kolaborasi.  Sistem 
kolaborasi berbasis web  akan menghadirkan 
sekelompok pengguna dengan berbagai macam  
karakter, tipe, dan budaya  berbeda (4). Dengan 
demikian harus diciptakan bentuk aturan  yang bisa 
mengakomodasi seluruh kepentingan pengguna  dari 
berbagai macam  tipe dan karakter serta budaya 
penguna yang berbeda-beda. 

 

5. Proses Bisnis Sistem kolaborasi City Courier 
untuk  transformasi Multi produk 

Konsep supply chain management  yang dikemas 
dalam sebuah kolaborasi sistem untuk melakukan 
transformasi multi produk  diharapakan akan mampu 
menjawab tantangan mengenai persaingan bisnis 
yang selama ini dihadapi PT. Pos Indonesia. Sistem 
kolaborasi city courier mengadopsi sebuah konsep 
Web base collaboration  yang 
mengimplementasikannya dalam bentuk sebuah 
kolaborasi supply chain management.  

Proses bisnis yang akan dikembangkan meliputi 
bagaimana  menciptakan sebuah sistem berbasis web 
untuk menampung seluruh permintaan pengguna. 
Seluruh pengguna yang terlibat dalam kolaborasi ini 
adalah seluruh user yang telah teregistrasi 
sebelumnya. Proses peengajuan layanan bisa 
dilakukan melalui SMS atau aplkasi web site.  Ketika 
sebuah permintaan layanan di submit  sistem akan 
merespon dengan melakukan transmisi order ke 
kantor pos  terdekat  dimana lokasi pelanggan berada.   

Setiap jasa layanan akan ditagihkan melalui billing 
bulanan yang akan disampaikan kepada pelanggan.  
Berikut  skenario proses bisnis sistem kolaborasi city 
courier untuk mendukung transformasi multi produk 
seperti terlihat pada gambar 1 di bawah ini. 

 

 

 Gambar 1  Proses Bisnis Sistem kolaborasi City 
Courier untuk  transformasi Multi produk 
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6. Perancangan Tahap Awal Sistem Kolaborasi 

City Courier  

 

Tahap awal proses bisnis City Courier adalah  proses 
Pendaftaran Pelanggan baru oleh calon pelanggan. 
Langkah selanjutnya adalah petugas (administrator)  
melakukan pengecekan validasi data untuk dilakukan 
verifikasi calon pelanggan menjadi pelanggan. 
Kemudian sistem akan mengirimkan kode verifikasi 
melalui SMS ke calon pelanggan yang telah di-
validasi oleh petugas. Kode verifikasi tersebut akan 
diterima oleh pelanggan untuk digunakan sebagai 
password masuk melalui Website City Courier. 
Proses yang dilakukan pelanggan adalah  melakukan 
pemesanan jasa city courier baik melalui website 
maupun SMS. Data pemesanan ini akan di-verifikasi 
oleh petugas untuk ditindak lanjuti dengan 
menghubungi kantor pos terdekat untuk melakukan 
jasa pengiriman. Peringatan data pemesanan baru ini 
akan muncul  secara otomatis. Petugas Billing akan 
mencetak data Billing yang menjadi tanggungan 
pelanggan. 
Tahap perancangan sistem  City Courier yang akan 
dibangun menganut  model Unified Approach[1], yang 
memiliki tahapan seperti berikut. 
a. Pembuatan use case diagram sebagai ilustrasi 

proses interaksi user dengan sistem. 
b. Mendefinisikan skenario  tentang  interaksi 

antara sistem dengan  aktor. 
c. Perancangan Method, yaitu mendefinisian 

algoritma  setiap interaksi  antar kelas yang 
digambarkan dalam interaksi diagram atau 
sequence diagram. 

d. Pembuatan diagram kelas  dan hubungannya 
dengan  kelas yang lain. 

e. Perancangan layer akses, yaitu merancang 
bentuk koneksi antar kelas  dengan DBMS dan 
menentukan sejumlah aksi yang terbentuk untuk 
melakukan manipulasi basis data. 

f. Dan perancangan antar muka, yaitu menentukan 
format human interaction.   

 
6.1  Perancangan   Diagram  Use Case  
Dari uraian proses bisnis dapat disimpulkan bahwa 
PT. Pos Indonesia membutuhkan sebuah sistem city 
courier yang terintegrasi untuk memudahkan 
pemesanan jasa pengiriman. Pada tahap awal analisa,  
dibutuhkan evaluasi  kebutuhan use case.  Dari hasil 
analisis terdefinisi beberapa proses  yang dapat 
dijadikan sebagai dasar pengembangan Use Case. Di 
bawah ini beberapa proses yang di butuhkan untuk 
sistem kolaborasi city courier 
a. Proses untuk melakukan autentifikasi  user 

melalui  login user sebelum masuk ke modul 
sistem. 

b. Proses untuk melakukan entry daftar pelanggan 
oleh calon pelanggan pada registrasi online. 

c. Proses untuk melakukan  entry data pemesanan 
jasa oleh pelanggan. 

d. Proses untuk membuat session timer untuk 
membatasi  waktu login jika  keyboard  tidak  
aktif selama 1200 detik. 

e. Proses untuk melakukan pemberitahuan data 
calon pelanggan kepada petugas verifikasi. 

f. Proses untuk melakukan  edit profile dan  lihat 
Billing.  

g. Proses untuk melakukan pemberitahuan data 
pesanan jasa terbaru kepada petugas Verifikasi 

h. Proses pencetakkan data Billing oleh petugas 
Billing. 

 
Hubungan antar  proses di atas dapat digambarkan 
dalam sebuah use case seperti terlihat dalam gambar  
2 seperti berikut. 
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Calon Pelanggan Petugas Service Approval

Pelanggan Corporate

Pelanggan Individual

Login

Registrasi Online

Memesan Jasa Pengiriman via Web

<<extend>>

Mengubah password

Melihat Biling Pembayaran via Web

Melihat Status Transaksi Pengiriman

Memesan Jasa Pengiriman via SMS

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

aprove calon pelanggan

aprove pengiriman jasa

<<extend>>

<<extend>>

cetak rekening pembayaran pelanggan

<<extend>>

Petugas Billing Service

Melihat Billing Pembayaran via SMS

Gambar 2.  Use Case Diagram  City Courier. 
 
 
6.2. Skenario Use case 

1.  Use case Registrasi Online 
Fungsi Registrasi Online yaitu perilaku sistem 
untuk memunculkan form pendaftaran calon 
pelanggan setelah sebelumnya masuk ke 
website City Courier. Ketika data calon 
pelanggan diterima, maka sistem akan merespon 
dengan memberikan peringatan di halaman 
petugas verifikasi Approval dan mencatat data 
calon pelanggan di dalam tabel customer    

2. Use Case login 
Fungsi login user adalah perilaku sistem untuk 
memunculkan form login. Ketika userId dan 
password dikirim melalui proses submit, sistem 
akan merespon  dengan melakukan autentifikasi 
pengguna. Jika hasil autentifikasi akses 
diberikan, maka sistem akan menampilkan 
halaman index yang sesuai dengan otorisasi 
pengguna. Munculnya halaman index sekaligus 
mengaktifkan login delay timer  yang akan 
melakukan perhitungan waktu logout secara 
otomatis,  jika  perangkat masukan  tidak aktif 
selama 20 menit.    

3. Use Case Approve Calon Pelanggan 

Fungsi Approve Calon Pelanggan adalah 
perilaku petugas verifikasi Approval untuk 
memverfikasi data calon pelanggan menjadi 

pelanggan setelah dilakukan validasi data oleh 
petugas.   

4. Use Case  Memesan Jasa Pengiriman via Web 

Fungsi pemesanan jasa pengiriman yang 
dilakukan oleh pelanggan melalui website City 
Courier. Data pesanan ini kemudian akan 
disimpan oleh sistem untuk di-validasi oleh 
petugas Verifikasi Approval.   

5. Use Case  Memesan Jasa Pengiriman via SMS 

Fungsi pemesanan jasa pengiriman yang 
dilakukan oleh pelanggan melalui SMS. Data 
pesanan ini kemudian akan disimpan oleh 
sistem untuk di-validasi oleh petugas verifikasi 
Approval.    

6. Use Case Approve Pengiriman Jasa 

Fungsi ini dilakukan oleh petugas verifikasi 
Approval yang kemudian melakukan verifikasi 
terhadap data pemesanan untuk ditindaklanjuti 
dengan menghubungi kantor pos terdekat 
melalui cara di luar sistem  

7. Use Case Mengubah Password 

Fungsi ini harus segera dilakukan oleh 
pelanggan karena password yang pertama kali 
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digunakan untuk login pada sistem adalah kode 
verifikasi pelanggan.   

8. Use Case Melihat Billing via Web 
Fungsi Report Billing data tanggungan biaya 
yang dibebankan kepada pelanggan melalui 
Website sesuai dengan pemesanan yang 
dilakukan.   

9. Use Case Melihat Billing via SMS 
Fungsi Report Billing data tanggungan biaya 
yang dibebankan kepada pelanggan melalui 
SMS sesuai dengan pemesanan yang dilakukan.   

 
7. Kesimpulan Dan Saran  
7.1 Kesimpulan 
 
Dari hasil studi, analisis dan  perancangan awal 
sistem kolaborasi city courier yang dikembangkan  
dalam aplikasi berbasis internet,  dapat ditarik 
beberapa kesimpulan   seperti berikut. 
1. Dengan Sistem kolaborasi city courier ini 

kedepannya dapat memberikan kemudahan  bagi   
customer PT. Pos Indonesia  yang belum dan 
yang sudah menjadi member  untuk 
memanfaatkan PT. Pos sebagai media  penyedia 
jasa courier multi produk dalam mengantarkan 
barang baik antar kota maupun di dalam kota  

2. Dengan sistem ini dapat memperluas share 
market  jasa pelayanan courier di PT. Pos 
Indonesia,  tidak  hanya sebatas titipan paket 
biasa tapi lebih ke arah yang lebih luas seperti 
jasa pengiriman catering, makanan, angkutan 
barang dari satu lokasi ke lokasi lain dalam satu 

wilayah serta jasa pengiriman barang antar kota 
atau propinsi.  

 
7.2  Saran 
     Untuk dapat dilakukan proses perancangan 

lanjutan serta implementasi sistem untuk 
pembuatan prototype sistem kolaborasi city 
courier untuk PT. POS Indonesia.  
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Abstrak 

Pemilihan karyawan terbaik secara periodik menjadi suatu proses yang lama  dan rumit. Keputusan seseorang 
salah karena  proses pemilihan karyawan berdasarkan subjektifitas. Oleh karena itu diperlukan sistem 
pendukung keputusan untuk proses pemilihan karyawan tersebut. Sistem pendukung keputusan ini, dapat 
menentukan nilai perhitungan terhadap semua kriteria. Sistem ini menggunakan metode Simple Additive 
Weighting (SAW). Metode ini merupakan suatu metode yang mencari penjumlahan terbobot. Pada studi kasus 
PERTAMINA RU II Dumai, terdapat empat kriteria yaitu pekerja prestasi, pekerja aktif, pekerja peduli safety 
dan pekerja sehat. Setiap alternatif(karyawan) akan memiliki kriteria-kriteria tersebut. Dalam hal ini untuk 
menentukan karyawan terbaik dilakukan dengan cara menjumlahan bobot dari rating kinerja pada setiap 
alternatif untuk semua atribut. Nilai yang lebih besar akan mengindikasikan bahwa alternatif lebih terpilih. Pada 
kasus tersebut metode SAW ini dapat menentukan karyawan terbaik berdasarkan nilai tertinggi. Sebelumnya di 
PERTAMINA  menggunakan  satu kriteria untuk satu orang dan akan dikembangkan menjadi empat kriteria 
untuk satu orang, setelah diuji dengan  sistem hasilnya sama. Dengan demikian sistem ini mampu menangani 
perhitungan penilaian karyawan terbaik di PERTAMINA RU II Dumai sehingga  (misal manajer personalia) 
tidak akan kesulitan dalam menentukan  karyawan yang terbaik. 
 
Kata kunci: Sistem Pendukung Keputusan, SAW, FMADM 
 
 
 
 

1. Pendahuluan  
Didalam perusahaan, Tim juri sering merasa 

sulit dalam memilih sesuatu. Mulai dari memilih 
sesuatu yang ringan dan sederhana sampai ke hal 
yang sangat berat dan rumit. Proses pengambilan 
keputusan harus berdasarkan kriteria-kriteria dan 
indikator ukuran terbaik. Begitu pula bila seorang 
manager pada perusahaan akan menentukan 
karyawan terbaik. Karyawan terbaik adalah 
karyawan yang menampilkan perilaku yang sejalan 
dengan visi, tujuan dan nilai-nilai perusahaan 
tersebut dan hal-hal tertentu yang telah ditetapkan 
perusahaan bersangkutan. Karyawan yang memiliki 
kriteria yang telah ditetapkan akan menerima 
penghargaan sebagai karyawan terbaik, secara 
periodik. 

Selain itu, penghargaan bagi karyawan ini 
dimaksudkan pula untuk mendorong pegawai yang 
terpilih untuk tetap berprestasi dan sekaligus 
memacu prestasi pegawai lain. Untuk dapat 
mengolah data-data penilaian lebih objektif maka 
perlu dibangun sistem pendukung keputusan yang 
dapat menentukan siapa saja yang berhak mendapat 
penghargaan  tersebut, sekaligus menghilangkan 

perhitungan secara manual maka dibuat secara 
komputerisasi dan membantu masalah semi 
terstruktur yaitu permasalahan yang rutin berulang, 
tetapi masih dibutuhkan human judgement dalam 
penerapan solusinya 

Perusahaan PERTAMINA melakukan proses 
ini untuk memenuhi karyawan terbaiknya. Adapun 
kriterianya yaitu pekerja berprestasi, , pekerja aktif, 
pekerja peduli safety, pekerja sehat. Untuk 
membantu dalam proses mengolah data maka akan 
dibangun sistem pendukung keputusan dengan 
model Fuzzy Multipple Attribute Decision Making 
(FMADM). Ada beberapa metode yang dapat 
digunakan untuk menyelesaikan masalah FMADM, 
salah satu metodenya yaitu Simple Additive 
Weighting (SAW) [3]. 

Metode yang digunakan untuk seleksi 
karyawan dipilih metode SAW, karena metode ini 
menentukan nilai bobot untuk setiap atribut 
kemudian dilanjutkan dengan proses perangkingan 
yang akan menyeleksi alternatife terbaik, alternatif 
yaitu kriteria-kriteria yang ditentukan. Dengan 
metode perangkingan diharapkan lebih tepat dan 
akurat  karena sudah didasarkan pada kriteria dan 

No Makalah : 083 
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bobot yang sudah ditetapkan sehingga dapat 
menentukan siapa yang lebih berhak mendapat 
penghargaan tersebut. 

Aplikasi ini diharapkan dapat membantu 
perusahaan dalam mengukur kinerja perusahaan, 
sehingga perusahaan dapat berkembang dengan 
pesat sesuai visi dan misi perusahaan tersebut. 
 
2. Sistem Pendukung Keputusan 
 Pengambilan keputusan adalah pemilihan 
beberapa tindakan alternatif yang ada untuk 
mencapai satu atau beberapa tujuan yang telah 
ditetapkan. McLeodmenyimpulkan bahwa sistem 
pendukung keputusan adalah suatu sistem berbasis 
terstruktur dengan menggunakan data dan 
model.komputer yang menghasilkan berbagai  
alternatif keputusan untuk membantu manajemen 
dalam menangani berbagai permasalahan yang 
terstruktur ataupun tidak  

 
2.1   Metode SAW 

Metode ini merupakan metode yang paling 
dikenal dan  banyak digunakan orang dalam 
menghadapi situasi MADM. Metode ini 
mengharuskan pembuat keputusan menentukan 
bobot bagi setiap atribut. Skor total untuk sebuah 
alternatif diperoleh dengan menjumlahkan seluruh 
hasil perkalian antara rating  yang dapat 
dibandingkan lintas atribut) bobot dan tiap atribut. 
Rating tiap atribut  telah melewati proses 
normalisasi sebelumnya. 
 Metode SAW dikenal sebagai istilah 
penjumlahan terbobot. Konsep dasar metode SAW 
adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating 
kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. 
 Metode SAW membutuhkan proses 
normalisasi matriks keputusan (X) ke suatu skala 
yang dapat diperbandingkan dengan semua rating 
alternatif yang ada. Formula untuk melakukan 
normalisasi tersebut adalah sebagai berikut: 
 
dengan rij adalah rating kinerja ternormalisasi dari 
alternatif Ai pada atribut Cj; i=1,2,...,m dan 
j=1,2,...,n. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nilai preferensi untuk setiap alternatif (Vi) 
diberikan sebagai: 
 

    .....(1) 
V =W x R 

       dengan: 
V = Nilai Matriks 
w = Matriks rating kepentingan (bobot) 
r = rating 
Nilai Vi yang lebih besar mengindikasikan 
bahwa alternatif Ai lebih terpilih. 
Setelah tujuan dan alternatif keputusan telah 
didapatkan, langkah selanjutnya adalah 
mengidentifikasi kmpulan kriteria. 

 
3. Perancangan 

 
3.1a  Use Case Diagram personal manager 

 

 
Gambar 1 Use case Personal Manager 

 
3.1b  Use Case Diagram Case Staff 

 
Gambar 2 Use Case Diagram Case Staff 

 

3.1c Use Case Diagram Kepala Bagian 

 
Gambar 3 Use Case Diagram Case Staff 
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3.2  Flowchart Proses SAW  
Perancangan ini digunakan untuk menggambarkan 
alur suatu program menjadi lebih sederhana 
sehingga program tersebut dapat lebih mengerti. 
 

 
Gambar 4 Flow Chart SAW 

 
 
3.3 Entity Relational Diagram 
 

 
 
4. Pengujian Dan Analisa 

Berikut contoh  perbandingan perhitungan manual 
dan sistem dimana masing-masing karyawan 
memiliki empat kriteria dikalikan bobot.   

 
Gambar 5 Hasil Penilai Manual 

 

 
Gambar 6 Hasil Penilai Sistem 

 
Gambar 7 Hasil Rekomendasi 

 
   Perhitungan sistem empat kriteria untuk satu orang 
 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2012, STMIK - STIKOM Bali 23-25 Pebruari 2012 

334 
 

 
 

Hasil perhitungan antara sistem dan perhitungan 
manual di PERTAMINA RU II Dumai adalah sama 
dari hal tersebut penulis menyimpulkan sistem 
pendukung keputusan dengan metode SAW mampu 
menangani perhitungan penilaian karyawan terbaik 
di PERTAMINA RU II Dumai. 

Dari pengujian kuisioner kepala bagian, 
didapatkan 86.66% sangat baik dari perhitungan 
Likert, dengan jumlah 6 responden mengatakan 
kecepatan sistem dalam memberikan stimulan 
kepada pengguna dari sistem tersebut sangat baik 
33% atau dua responden.Sedangkan empat orang 
atau 66.7% mengatakan kecepatan baik. Alternatif 
yang dihasilkan oleh sistem  ini sudah  baik 
diperoleh dari perhitungan Likert 73.33%. Hal ini 
dapat dilihat empat orang atau 66.7% mengatakan 
baik. Dua orang  atau 33.3% mengatakan cukup 
baik. 

Sedangkan untuk manager penulis 
menyimpulkan bahwa sangat cepat atau 86.66 dalam 
proses pencarian dalam memberikan hasil stimulan 
karyawan tebaik, dari perhitungan Likert. Dengan 
jumlah 6 responden mengatakan kecepatan sistem 
dalam memberikan stimulan kepada pengguna dari 
sistem tersebut sangat baik. 33% atau dua responden 
mengatakan sangat baik. Sedangkan empat orang 
atau 66.7% mengatakan kecepatan sistem baik. 

 Untuk staff  untuk manfaat sistem tergolong 
baik dari perhitungan Likert  yaitu 76.66%, satu 
responden mengatakan sangat baik atau 8.3%,  
sedangkan delapan orang 66.7% menilai manfaat 
sistem baik dan tiga responden atau 25% 
mengatakan cukup baik. Kenyamanan tampilan 
tergolong sangat baik dari perhitungan Likert 
diperoleh 81.66%  yaitu dari tiga orang responden 
atau 25% mengatakan sangat baik, tujuh responden 
atau 58.3% menilai kenyamanan sistem baik. Dua 
orang mengatakan tampilan sistem cukup baik yaitu 
16.7%. 

 
 

5. Kesimpulan 

Setelah dilakukan pengujian terhadap sistem yang 
telah dibuat, dapat disimpulkan bahwa:  

1. Proses kecepatan sistem dalam pencarian 
karyawan terbaik adalah sangat cepat. 

2. Alternatif yang dihasilkan sistem dalam 
memberikan stimulan bagi pengguna yaitu  
tergolong baik. 

3. Kelengkapan informasi yang dihasilkan oleh 
sistem yaitu sangat baik. 

4. Pemahaman pengguna terhadap sistem dan 
dilaksanakan yaitu  sangat mudah. 

5. Pemahaman sistem bagi pengguna yang tidak 
mengerti SPK yaitu tergolong  mudah. 

6. Tingkat kenyamanan pengguna terhadap sistem 
ini sangat nyaman. 

7. Kemudahan yang didapatkan setelah 
menggunakan sistem ini yaitu tergolong mudah. 

8. Sistem ini sangat memberi manfaat kepada 
pengguna sebagai penentuan karyawan terbaik  

9. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna 
sudah sangat baik. 

10. Tampilan sistem secara keseluruhan tergolong 
sangat menarik. 

11.  Berhasil menerapkan  metode SAW untuk  
penentuan karyawan terbaik, baik menggunakan 
mekanisme satu orang untuk satu krteria 
maupun empat kriteria untuk satu orang  dilihat 
dari perbandingan sistem manual di 
PERTAMINA RU II Dumai dan sistem 
pendukung keputusan serta sebagai 
pertimbangan lebih objektif untuk menentukan 
karyawan terbaik. 
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Abstrak 

E-KTP (national e-ID card) program has been run in such a way that need to be supported by a variety of 
technology that goes along with it. This study focuses on the technology supporting the national program in the 
form of making a facial biometric identification program specified to detect the illegal plans of making multiple 
E-KTP card. The program is designed to complement the SOP (Standard Operation Procedure) in the 
manufacture of a national E-KTP card that is already running. Facial biometric data source is a digital image of 
the candidate's face maker of E-KTP card that goes in part because of rejection were identified by AFIS 
(Automated Fingerprint Identification System) that the same fingerprint data has been used previously. Plan the 
creation of E-KTP cards is classified as a crime doubles will certainly be able to undermine the credibility of E-
KTP card system that was built with public money, amounting to trillions of rupiah. Early detection program is 
expected to help prevent such criminal acts 
 
Kata kunci : E-KTP, database, AFIS, biometric 
 
 

1.   Pendahuluan 

Pemerintah telah menetapkan bahwa untuk dapat 
mengelola penerbitan KTP yang bersifat tunggal dan 
terwujudnya basis data kependudukan yang lengkap 
dan akurat, diperlukan dukungan teknologi yang 
dapat memberikan jaminan tingkat akurasi yang 
tinggi akan ketunggalan identitas seseorang dan 
kartu identitas yang memiliki metode autentikasi 
kuat dan pengamanan data identitas untuk mencegah 
pemalsuan dan penggandaan.[1] 
KTP bersidik jari dan chip merupakan salah satu 
solusi yang diterapkan oleh pemerintah dalam 
mewujudkan KTP yang tunggal bagi setiap 
penduduk sehingga NIK (Nomor Induk 
Kependudukan) bisa menjadi kunci akses bagi 
penduduk untuk mendapatkan layanan publik baik 
oleh pemerintah ataupun oleh swasta.[2]  Teknologi 
informasi dinilai berperan penting dalam 
mendukung terwujudnya identitas tunggal 
penduduk.   
Dalam hal ini, setiap penduduk (manusia) memiliki 
ciri-ciri fisik khusus yang unik dan dapat 
menunjukkan ketunggalan identitas seseorang 
dengan tingkat akurasi yang tinggi.  Ciri-ciri fisik 
tersebut dikenal sebagai biometrik.  Ada beberapa 
biometrik yang dapat digunakan untuk menentukan 
identitas seseorang yaitu ciri-ciri retina atau iris, 

pengujian DNA, geometri tangan, pola vascular, 
pengenalan wajah, suara dan tanda tangan.[3] Dari  
berbagai biometrik ini, sidik jari memiliki dua 
karakteristik penting yaitu sidik jari memiliki 
ketetapan bentuk seumur hidup manusia dan tidak 
ada dua sidik jari yang sama [3].  Disamping itu, 
pengambilan dan pemadanan sidik jari cukup mudah 
dilakukan dan tidak memakan biaya mahal 
dibandingkan dengan jenis biometrika lainnya.  
Untuk itu pemerintah memberlakukan sistem e-KTP 
Nasional yang mengadopsi teknologi informasi. e-
KTP nasional tersebut secara serentak diberlakukan 
mulai bulan Agustus 2011 ini. Berikut adalah SOP 
Perekaman Sidik Jari yang diberlakukan dalam 
pembuatan e-KTP: 

OPERATOR MENJALANKAN
APLIKASI  Front End

Front End/Enrollment
( Perekaman Sidik Jari)

Uji Petik e-KTP 2009

SOP Perekaman Sidik JariSOP Perekaman Sidik Jari

PENDUDUK  MEREKAM 
10 SIDIK JARI  TANGAN

WARNA HIJAU, KUNING & MERAH 
MENUNJUKKAN KUALITAS SIDIK JARI

APLIKASI  MENGIRIMKAN  DATA 
SIDIK JARI KE PUSAT DATA AFIS  
UNTUK CEK – DUPLIKASI SIDIK 
JARI 

Tunggal 
/ Ganda 

???

APLIKASI  REKAM 2 SIDIK 
JARI KE CHIP eKTP

UNI
K

PENERBITAN eKTP
Dengan Verifikasi 
1 : 1 Saat itu juga GAND

A

CARD READER

BIODATA, FOTO & NIK  
WAJIB KTP   DIBACA  DARI  
eKTP 

 
Gambar 1. SOP Perekaman Sidik Jari e-KTP 
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(Sumber BPPT) 

Verifikasi 
Biodata

Biodata Penduduk
1. NIK
2. Nama Lengkap
3. Jenis Kelamin
4. Tanggal Lahir
5. Tempat Lahir
6. dst

Foto Penduduk
DATABASE
KEPDDKAN
BERBASIS

NIK

DATABASE
KEPDDKAN
BERBASIS

NIK

AFISAFIS

Protection 
Film
Printing Film
Card Body
Printing Film
Protection Film

Scan Sidik Jari

e-KTP

Security
Printing

Form 
F1.01

IDENTIFIKASI  IDENTITAS 
GANDA

VIA SIDIK JARI

IDENTIFIKASI  IDENTITAS 
GANDA

VIA SIDIK JARI

Pemotretatan

 
Gambar 2. SOP Proses pelayanan e-KTP 

(Sumber BPPT) 
 

2. Perumusan Masalah 
 
     Berdasarkan latar belakang di atas masih terdapat 
banyak peluang pengembangan sistem e-KTP.  
Untuk itu diperlukan berbagai inovasi dan penelitian 
yang dapat menyempurnakan sistem e-KTP 
nasional. Dari hal tersebut didapat pokok permasalah 
yang akan diteliti yaitu: Bagaimana membuat 
teknologi yang dapat digunakan untuk mendeteksi 
pembuatan KTP ganda yang dapat diaplikasikan 
pada program e-KTP Nasional menggunakan deteksi 
biometrik berbasis wajah. 
 
3. Implementasi  
 
    Dari gambar SOP perekaman sidik jari di atas 
tampak bahwa proses verifikasi data awal dilakukan 
melalui database kependudukan yang melibatkan 
AFIS yang digunakan untuk mengidentifikasi sidik 
jari kandidat pembuatan e-KTP.  Dalam SOP juga 
tampak bahwa untuk membuat e-KTP kandidat 
harus lolos uji verifikasi sidik jari AFIS.  AFIS 
mendeteksi adanya atau tidak adanya duplikasi sidik 
jari alias tidak boleh ada sidik jari yang sama untuk 
e-KTP.  Dan seandainya ditemukan sidik jari yang 
sama dalam database AFIS maka akan ada proses 
penolakan pembuatan e-KTP tersebut. 
Uji petik e-KTP diselenggaran oleh Depdagri, 
BPPT, ITB, Lembaga Sandi Negara, APTIKOM 
serta pemerintah dan Kabupaten Kota Setempat 
dimana sepuluh sidik jari wajib di e-KTP direkam 
menggunakan fingerprint live scanner. Sepuluh 
sidik jari yang telah direkam di masing-masing 
kecamatan di Indonesia dikirim ke Sistem 
Identifikasi Sidik Jari Terotomasi atau Automated 
Finger Identifikation System (AFIS) yang berada di 
Data Center Adminduk, Jakarta.  Pengiriman data 10 
sidik jari, biodata, pas photo dan tandatangan yang 

terdigitalisasi dilakukan melalui jaringan 
komunikasi data private dari kecamatan ke pusat.      
Dalam SOP tersebut proses hanya berhenti pada 
proses penolakan pembuatan e-KTP padahal dari 
SOP tersebut dapat dibuatkan SOP baru berupa 
pendeteksian pembuatan e-KTP ganda oleh seorang 
yang didasarkan pada database sidik jari yang 
tertolak dengan menggabungkannya dengan 
biometrik wajah. 
Biometrik wajah merupakan bagian dari sistem 
biometrik.  Perlakuan terhadap biometrik wajah pada 
dasarnya hampir serupa dengan biometrik sidik 
jari.[5]   SOP dan program tambahan yang dirancang 
berikut berdasarkan pada proses identifikasi 
biometrik wajah untuk mendeteksi rencana 
pembuatan e-KTP ganda tersebut: 

DESAINDESAIN
SOP Pendeteksian Rencana Pembuatan eSOP Pendeteksian Rencana Pembuatan e‐‐KTP gandaKTP ganda

APLIKASI  MENGIRIMKAN  DATA 
SIDIK JARI KE PUSAT DATA AFIS  
UNTUK CEK – DUPLIKASI SIDIK 
JARI 

Tunggal 
/ Ganda 

???

APLIKASI  REKAM 2 SIDIK 
JARI KE CHIP eKTP

UNI
K

PENERBITAN eKTP
Dengan Verifikasi 
1 : 1 Saat itu juga

APLIKASI  MENGIRIMKAN  CITRA 
WAJAH  KE DATABASE 
BIOMETRIK WAJAH 

GANDA

PROGRAM 
PENDETEKSI 
RENCANA 
PEMBUATAN E-KTP 
GANDA 
BERDASARKAN 
BASISDATA 
BIOMETRIK WAJAH

TERIDENTIFIKASI SIDIK JARI 
GANDA, PERLU 
IDENTIFIKASI KESAMAAN 
WAJAH (TAMBAHAN)

 
Gambar 3. SOP Pendeteksian Rencana Pembuatan 

e-KTP ganda 
 
Rancangan Program Identifikasi Biometrik Wajah: 
1. Fungsionalitas Aplikasi 

a. Akuisisi data wajah dilakukan di kecamatan 
(sesuai SOP e-KTP) 

b. Normalisasi citra digital wajah, karena citra 
diakuisis dengan alat yang sama dan 
standar yang sama (standar e-KTP) proses 
ini relatif lebih mudah 

c. Proses identifikasi 
Authentikasi system: sistem biometrika 
akan melakukan pengenalan secara 
otomatis atas identitas seseorang 
berdasarkan ciri wajah dengan mencocokan 
ciri biometrika wajah yang telah disimpan 
dalam database. 
Sistem identifikasi bertujuan untuk 
memecahkan identitas seseorang.  Metode 
yang digunakan yaitu dengan pencocokan  
satu ke banyak yaitu pencarian ke seluruh 
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dabase identitas e-KTP terdaftar.  Sistem 
identitas dapat menemukan pertanyaan 
identitas siapa ini? 

Rekomendasi sistem: 
 wajah ‘A’ tersebut identik dengan 

sidik jari yang dimilik oleh si ‘A’ 
 si ‘A’ berniat membuat e-KTP 

ganda 
 

2. Pengumpulan Data 
Data citra digital wajah diambil dari database 
kependudukan program e-KTP dimana citra sudah 
homogen dalam arti: kondisi statis dengan latar 
belakang homogen. Sehingga tidak banyak 
memerlukan pra pemrosesan yang cenderung rumit. 
 
3. Arsitektur Program 
Proses identifikasi adalah membandingkan objek 
citra digital wajah dalam bentuk citra biner dengan 
sekumpulan citra digital wajah yang terdapat dalam 
database e-KTP nasional.  Karena citra wajah dapat 
dinyatakan sebagai pattern string biner, maka 
sembarang algoritma pencocokan string dapat 
digunakan dalam proses pembandingan.[8] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4. Sistem identifikasi biometrik wajah e-
KTP 

 
4. Kesimpulan 
 
     Program pendeteksian berdasarkan biometrik 
wajah dibuat untuk mendeteksi kemiripan wajah 
kandidat yang hendak membuat e-KTP ganda, 
sehingga hal ini bisa mengurangi peluang terjadinya 
pembuatan e-KTP ganda. 
Program pendeteksian berdasarkan biometrik wajah 
dapat memberikan bukti otentik rencana pembuatan 
e-KTP ganda dengan memberikan informasi 
kepemilikan antara wajah pelaku dan sidik jarinya. 
SOP e-KTP nasional dapat disempurnakan untuk 
menutup celah kemungkinan pembobolan sistem. 
   
5. Saran 
 
     Untuk menjaga kredibilitas program e-KTP 
nasional, pihak berwenang atau pihak berwajib 
hendaknya dapat menindaklanjuti hasil dari kerja 
sistem pendeteksi rencana e-KTP ganda ini.  Hal ini 
dapat mengurangi berbagai bentuk kriminalitas yang 

bermodus pada pembuatan dan penggunaan KTP 
palsu. 
 
 
 
6. Tantangan 
 

Saat ini program e-KTP di Indonesia masih baru 
di-launching, berapa kendala telah muncul di 
lapangan, diantaranya adalah kesiapan SDM yang 
belum memadai, peningkatan kualitas akses, dan 
jaminan keamanan sistem selama dijalankan maupun 
penyalahgunaan setelah menjadi e-KTP. Hal ini 
menjadi tantangan baru  untuk para peneliti untuk 
memperbaiki dan menyempurnakan sistem. 
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Abstrak 

Penentuan guru berprestasi di Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru rutin dilakukan setiap tahunnya. Proses 
pemilihannya dilakukan dengan cara memilih alternatif guru yang memenuhi syarat berdasarkan kriteria yang 
sudah ditentukan. Banyaknya kriteria yang harus dinilai pada setiap calon guru berprestasi membuat tim 
penyeleksi kesulitan, terlebih lagi tidak sedikit masalah muncul akibat penilaian yang sering berubah-ubah. Pada 
penelitian ini digunakan penggabungan metode Analitycal Hierarchy Process (AHP) dan Preference Ranking 
Organization Method for Enrichment Evaluation (Promethee), karena kedua metode ini mampu menyelesaikan 
masalah dengan multikriteria.Kriteria yang digunakan adalah data penilaian dari Pengawas dan Kepala Sekolah, 
data prestasi akademik, data kualifikasi akademik, data tes psikotes, data pengalaman mengajar, data karya 
pengembangan profesi, data perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran.Metode AHP  digunakan untuk 
menentukan bobot prioritas sedangkan metodePrometheeuntuk perangkingannya. Tipe preferensi yang 
digunakan dalam pembuatan sistem ini adalahKriteria Quasi (Quasi Criterion) dan Kriteria Preferensi Linier 
(Criterion with linier Preference).Hasil dari penelitian ini adalah output dalam bentuk perankingan berdasarkan 
nilai tertinggi  proses penilaian pada penggabungan kedua metode tersebut, sehingga penggabungan kedua 
metode tersebut layak digunakan dalam pemilihan guru berprestasi. 

Kata kunci : Alternatif Guru, Analitycal Hierarchy Process (AHP), Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, 
Kriteria, Guru Berprestasi, Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluation (Promethee). 

 
 

 
1. Pendahuluan 
 

Era globalisasi menuntut Sumber Daya 
Manusia (SDM) yang bermutu tinggi dan siap 
berkompetisi, baik pada tataran nasional, regional 
maupun internasional. Pemilihan atau penyeleksian 
guru berprestasi merupakan salah satu upaya untuk 
mendorong motivasi, dedikasi, loyalitas dan 
profesionalisme seorang guru, yang diharapkan akan 
berpengaruh positif pada kinerja dan prestasi 
kerjanya pada era globalisasi ini. Prestasi kerja 
tersebut akan terlihat dari kualitas lulusan seperti 
satuan pendidikan yaitu guru dengan tamatan 
minimal D3 dan tamatan maksimal S2 sebagai SDM 
yang berkualitas[7].  

Oleh karena itu, dengan semakin maju dan 
berkembangnya teknologi sekarang ini, dalam 
penyeleksian dan penentuan guru berprestasi 
diperlukan sistem komputerisasi karena selama ini 
sistem yang digunakan masih secara manual dan 
kurang efisien. Banyaknya kriteria yang harus dinilai 
pada setiap calon guru berprestasi membuat tim 
penyeleksi kesulitan, terlebih lagi tidak sedikit 

masalah muncul akibat penilaian yang sering 
berubah-ubah. Sehingga dalam pembuatan sistem 
bagi tim penyeleksian guru berprestasi dengan 
menggunakan sistem yang terkomputerisasi dapat 
lebih terstruktur, efisien, transparan, dan memiliki 
nilai ukur yang jelas. 

Metode AHP telah banyak digunakan dalam 
beberapa penelitian yang berkaitan dengan 
pengambilan keputusan sepertisistem pendukung 
keputusan dalam investasi mobil berat dan mobil 
angkut barang [1]. Begitu juga dengan metode 
Promethee, banyak digunakan untuk permasalahan 
seperti sistem pendukung keputusan analisa 
kelayakan pemberian kredit sepeda motor [4]. 

Dalam penelitian kali ini, dibuat perpaduan 
antara  kedua metode tersebut yaitu pemilihan guru 
berprestasi menggunakan Analytical Hierarchy 
Process (AHP) dan Preference Ranking 
Organization Method for Enrichment Evaluation 
(Promethee) . Dengan menggabungan kedua metode 
ini diharapkan dapat membantu tim penyeleksi guru 
berprestasi dalam pengambilan keputusan. 
 

No Makalah : 086 
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2. Menentukan kaidah minimum-maksimum, tipe 

preferensi dan parameter 
Parameter yang berlaku pada setiap 

preferensi akan berbeda, tergantung pada preferensi 
yang dipilih, misalnya preferensi II (Quasi) 
parameternya adalah q dan preferensi III (Preferensi 
Linier). Nilai untuk parameter q yaitu mendekati 
deviasi (selisih antara alternatif) minimum. Nilai 
untuk parameter p yaitu mendekati deviasi (selisih 
antara alternatif) maksimum. Misalnya : selisih antar 
alternatif yaitu 5, 10, 10, 18, 25, 30. Deviasi 
minimum yaitu 5, maka nilai q antara 6-9. Deviasi 
maksimum yaitu 30, maka nilai p antara 26-29. 
Sehingga nilai q = 8 dan p = 27. 
3. Arah Preferensi Ranking 
 Untuk setiap node a dalam grafik nilai 
outranking ditentukan berdasarkan leaving flow. 
Leaving Flow adalah jumlah dari nilai garis 
lengkung yang memiliki arah menjauh dari node a 
dan merupakan karakter pengukuran outranking, 
dimana  (a,x) menunjukkan preferensi bahwa 
alternatif a lebih baik dari alternatif x.Entering Flow 
adalah jumlah dari nilai garis lengkung yang 
memiliki arah menuju ke node a dan merupakan 
karakter pengukuran outranking. Net Flow adalah 
pertimbangan dalam penentuan [2]. 
 

Pemilihan metode Promethee yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah untuk menghitung 
karakteristik data yang dinilai cukup baik dengan 
metode ini. Dibandingkan dengan metode 
pengambilan keputusan muultikriteria yang lain, 
misalnya metode AHP, perhitungan data hanya 
dianggap linear karena semua pembobotan hanya 
melalui normalisasi pada datanya, padahal tidak 
semua data memiliki nilai karakteristik. Sehingga 
metode Promethee menyediakan banyak fungsi yang 
dapat mengakomodasikan berbagai karakteristik 
data. Oleh sebab itu, penggabungan metode AHP 
dan Promethee adalah untuk meningkat performansi 
kedua metode ini. 

 
3. Hasil dan Pembahasan 

Dalam penentuan guruu berprestasi, kedua 
metode AHP maupun Promethee menghasilkan 
penilaian rating yang sama. Penggabungan kedua 
metode ini di dasarkan atas pertimbangan untuk 
kelengkapan masukan data analisa untuk metode 
Promethee yang tidak disertai dengan perangkat 
analisa atas bobot masing-masing kriteria. Metode 
AHP digunakan sebagai perangkat perhitungan 
bobot, mengingat metode ini telah diuji 
kehandalannya dalam berbagai penelitian. 

Berikut flowchart tahapan proses AHP dan 
Promethee yang tergambar pada sistem : 

 
Gambar 1. Flowchart Tahapan Metode AHP dan 

Promethee 

3.1 Perhitungan Metode AHP 
 Dalam hal ini pengisian level kriteria 
meliputi kriteria-kriteria sebagai berikut : 
a. Penilaian Kerja dari Pengawas dan Kepala 

Sekolah (PKP) 
b. Prestasi Akademik (PA) 
c. Kualifikasi Akademik (KA) 
d. Test Psikotest (TP) 
e. Pengalaman Mengajar (PM) 
f. Karya Pengembangan Profesi (KPP) 
g. Perencanaan dan Pelaksanaan Pembelajaran 

(PP) 
 

Setelah mendefenisikan masalah, dapat dibuat 
struktur hierarki tujuan seperti gambar di bawah ini. 

Gambar 2. Struktur Hierarki Tujuan Pemilihan Guru 
Berprestasitingkat SD 

Dengan mengambil 5 alternatif sebagai 
contoh maka diperoleh matriks perbandingan 
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terlebih dahulu. Untuk itu, penggabungan metode 
Promethee dengan AHP adalah untuk menutupi 
kekurangann dengan kelebihan masing-masing 
metode. 

Perhitungan perangkingan dengan metode 
Promethee I (karakter leaving flow) yang 
menunjukkan seberapa baiknya alternatif tersebut 
bila dibandingkan dengan alternatif lainnya dan pada 
karakter entering flow yang menunjukkan seberapa 
besar kelemahan alternatif tersebut bila 
dibandingkan dengan alternatif lainnya, sehingga 
pertimbangan-pertimbangan tersebut dipresentasikan 
dalam bentuk urutan prioritas atau ranking. Untuk 
membuat keputusan menjadi realistik, maka 
pertimbangan yang perlu dilakukan adalah dengan 
membuat perhitungan net flow dengan hasil urutan 
prioritas yang menghindari bentuk tidak realistik. 

 
4.3 Analisis Implementasi 

Dengan menggabungkan antara metode AHP 
dengan metode Promethee dapat membuat hasil 
penilaian lebih optimal. Pembobotan pada masing-
masing kriteria dapat dilakukan perhitungan dengan 
menggunakan metode AHP sedangkan perhitungan 
nilai masing-masing kriteria dan pengurutan nilai 
prioritas atau perankingan dapat dilakukan dengan 
metode Promethee. Dan berdasarkan diskusi dengan 
pihak instansi tersebut, hasil yang diperoleh cukup 
sesuai dengan keadaan saat ini sehingga dapat 
membantu mereka dalam penilaian guru berprestasi. 

 
5 Kesimpulan 

Untuk tujuan aplikatif yang sifatnya rutin 
seperti kasus pemilihan guru berprestasi ini, penulis 
menggabungkan metode AHP dan Promethee. 
Penggabungan kedua metode ini didasarkan atas 
pertimbangan penggunaan metode Promethee 
dengan langkah dan proses yang lebih singkat. 
Dengan penggambungan kedua metode ini, proses 
pemilihan guru berprestasi dapat dilakukan dengan 
lebih baik, objektifdan transparan. 

Dalam pengembangnya, diharapkan sistem 
pemilihan guru berprestasi dapat bersifat dinamis 
sehingga kriteria yang telah ditetapkan dapat diubah 
atau ditambah ketika memang perlu terjadi 
perubahan. 
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Abstrak 

Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat diikuti dengan perubahan ekomoni berbasis industri 
menuju ekonomi berbasis informasi mengakibatkan perubahan yang cukup signifikan terhadap proses bisnis 
dalam sebuah organisasi. Isu globalisasi ekonomi menambah peluang setiap organisasi untuk mengembangkan 
sayapnya lebih luas lagi bukan hanya dalam skala nasional namun juga internasional. Perkembangan teknologi 
informasi mengakibatkan sistem informasi menjadi sesuatu yang sangat penting bagi seorang pengambil 
keputusan dalam suatu organisasi. Sistem informasi dapat membantu sebuah organisasi untuk menemukan 
proses bisnis yang sesuai dengan tujuan atau output yang diinginkan oleh organisasi tersebut. Teknologi 
informasi yang semakin berkembang dengan cepat harus diimbangi dengan stratgei bisnis, strategi organisasi, 
dan strategi sitem informasi (segitiga strategi sitem informasi) yang mumpuni sehingga organisasi dapat 
menjdalankan roda organisasinya dengan baik. Salah satu dampak yang ditimbulkan akibat adanya teknologi 
informasi adalah perubahan pola kerja dalam organisasi 
 
Kata kunci: Teknologi Informasi, Stratergi Bisnis, Strategi Organisasi, Strategi Sistem Informasi, Pola Kerja 
Organisasi 
 
 
 
1. Pendahuluan  

 
Best Buy, salah satu organisasi reatail elektronik 
termuka di Amerika Serikat merupakan salah satu 
organisasi yang mengubah cara pandang bekerja 
dengan menggunakan pendekatan teknologi 
informasi. Pendekatan kerja tersebut dikenal dengan 
ROWE (Result Only Work Environment) yang 
dikemukakan oleh dua orang karyawannya. Mereka 
berfikir bahwa teknologi dapat digunakan untuk 
melakukan sebuah pekerjaan di berbagai tempat.  
 
Pada periode antara tahun 2005 sampai 2007 tercatat 
bahwa dengan menggunakan pendekatan kerja 
ROWE, Best Buy mengalami peningkatan 
produktivitas mencapai 41% dan di sisi karyawan 
yang keluar dengan sukarela (voluntary turnover) 
menurun drastis 90%. Dalam beberpa referensi yang 
dibaca penulis, tingginya persentase voluntary 
turnover menandakan adanya hal yang perlu 
diperbaiki pada internal organisasi, baik itu budaya 
kerja, lingkungan kerja, kepemimpinan dll.   
 
Pengaruh secara signifikan dapat dilihat dengan 
penghematan sebesar $16.000.000 setiap tahun. IBM 
dan SUN Microsystem sebagai salah satu organisasi 
besar juga menggunakan pendekatan yang serupa 
untuk melakukan sebuah pekerjaan. Bekerja tidak 

selalu harus datang ke kantor saja tetapi juga bisa di 
lakukan dimana saja dan kapan saja tentu dengan 
aturan-aturan yang ditetapkan sebagai kesepakatan 
bersama antara organisasi dan karyawannya. SUN 
Microsystem dapat menghemat $400.000 untuk 
biaya sewa real estate sebagai kantor yang mereka 
gunakan untuk mengerjakan aktifitas sehari-harinya.  
 
Studi kasus Best Buy ini menggambarkan 
bahwasannya saat ini pendekatan kerja yang dulu 
konvensional (bekerja harus ditentukan waktu 
tertentu dan berada di kantor) kini berubah seiring 
dengan perkembangan teknologi informasi. 
Teknologi informasi selain memiliki peranan untuk 
mendukung segala aktivitas organisasi juga 
mendorong perubahan untuk menemukan cara-cara 
baru bekerja yang lebih efektif dan efisien walaupun 
tentu ada efek negatif yang ditimbulkan dari model 
pendekatan kerja seperti ini. 
 
Perkembangan IT berdampak pada penggunaan 
strategis sistem informasi yang ditetapkan oleh 
sebuah organisasi Strategi sistem informasi ini tidak 
berdiri sendiri karena terkait dengan strategi 
organisasi dan strategi bisnis dari organisasi 
tersebut. Kesinambungan antara ketiganya akan 
berdampak pada pola kerja organisasi. 
 

No Makalah : 089
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2. Segitiga Strategi Sitem Informasi 
 
Strategi sistem informasi merupakan sebuah 
kerangka sederhana yang digunakan untuk 
memahami pengaruh sistem informasi terhadap 
sebuah organisasi.  Strategi sitem informasi terdiri 
dari strategi informasi, strategi organisasi, dan 
strategi bisnis.   

Gambar 1. Segitiga Strategi Sistem Informasi 
 

Strategi sistem informasi dapat dipengaruhi oleh 
dirinya ataupun karena adanya perubahan strategi 
bisnis dan organisasi. Untuk menjaga keseimbangan 
ketiganya yang dibutuhkan keberhasilan suatu 
organisasi maka strategi sitem informasi harus 
senatiasa berdampingan dengan strategi organisasi 
yang telah ditetapkan dan mampu mengakomodasi 
keseluruhan dari strategi bisnis.  Karena ketiganya 
harus berjalan seimbang maka perubahan yang 
terjadi pada salah satu strategi tersebut akibat adanya 
kebutuhan yag terkait maka harus diikuti oleh 
perubahan strategi lainnya agar keseimbangan yang 
diinginkan tetap terjaga. 
 
2.1. Kerangka Kerja Strategi Bisnis 

Strategi merupakan kumpulan tindakan yang 
terkoordinasi untuk mencapai sasaran, maksud, dan 
tujuan yag telah ditetapkan dan dimulai dengan 
menetapkan misi. Misi merupakan pernyataan yang 
jelas dan meyakinkan sebagai upaya menyatukan 
organisasi dan menggambarkan keseluruhan dari 
suatu organisasi.  
 
Strategi bisnis adalah sebuah penerjemahan rencana 
yang menggambarkan tujuan dari organisasi dan 
bagaimana mencapai tujuan tersebut Beberapa 
strategi bisnis yang dapat dijadikan dasar seorang 
manager diantaranya adalah Competitive Advantage 
model Porter dan hypercompetition yang 
dikemukankan oleh D’Aveni 
 
Michael Porter menjelaskan bagaimana bisnis dapat 
membangun keunggulan kompetitif yang 
berkelanjutan. Dia mengidentifikasi tiga strategi 
utama yang harus dijalankan oleh sebuah organisasi 
untuk mencapai keunggulan kompetitif, yaitu: 

1. Cost Leadership 
2. Differentiation 

3. Focus 
 

2.2. Strategi Organisasi 
 
Untuk mengatur sebuah perusahan dalam kerangka 
pencapaian tujuan dan mengimplementasikan 
strategi bisnis maka diperlukan starategi organisasi. 
Strategi organisasi yang di dalamnya mencakup 
desain organsisasi yang dipilih harus mampu 
mendefiniskan, mengatur, mengkoordinasikan dan 
mengontrol proses kerja yang terjadi di dalam suatu 
organisasi. Sebuah kerangka sederhana untuk 
memahami desain dari suatu organisasi adalah 
business diamond yang, diperkenalkan oleh Leavitt 
dan disempurnakan oleh Hammer dan Champy.  
 
Model diamond business merupakan kerangka 
sederhana yang digunakan untuk mengidentifikasi 
komponen-komponen penting dari rencana 
organisasi yang telah dibuat baik sebagai proses 
bisnis, nilai-nilai dan keyakinan, sistem kontrol 
manajemen, ataupun tugas dan struktur. Kerangka 

ini berguna untuk merancang organisasi baru dan 
mendiagnoasa permasalahan yang terjadi dalam 
sebuah organisasi. 

Gambar 2. Model Diamond Business 
 
Sebagai pelengkap dari model diamond business 
untuk merancang suatu organisasi dapat dilihat pada 
kerangka “managerial levers. Kerangka “managerial 
levers” menunjukkan bahwa keberhasilan 
pelaksanaan strategi organisasi bisnis merupakan 
kombinasi terbaik dari organisasi, kontrol, dan 
variabel budaya. 

 
Gambar 3. Model Managerial Levers 

2.3. Strategi Sitem Informasi 
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Laudon dalam bukunya “Managing The Digital 
Firm” menyebutkan bahwa sistem informasi adalah 
satuan komponen yang saling berhubungan utuk 
mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan 
mendistribusikan informasi untuk mendukung 
pengambilan keputusan dan kendali dalam suatu 
organisasi. Hubungan saling ketergantungan antara 
organisasi dan sistem informasi dapat dilihat pada 
gambar berikut. 

Gambar 4. Hubungan Ketergantungan Antara 
Organisasi dan Sistem Informasi 

 
Suatu sistem informasi memungkinkan bisnis untuk 
mengimplementasikan strategi bisnis dari organisasi. 
Selain itu, sistem informasi juga membantu 
perusahan mengukur kemampuan yang dimilikinya. 
Empat komponen kunci pada infrastruktur sistem 
informasi merupakan kunci dari strategi sistem 
informasi adalah hardware, software, networking, 
dan data. Komponen-komponen kunci tersebut dapat 
digunakan oleh manager untuk menilai isu-isu kritis 
yang terjadi pada sistem informasi yang digunakan 
di organisasi yang di pimimpinnya 
 
3. Organisasi Virtual 
 
Perkembangan teknologi yang semakin maju tidak 
hanya merubah struktur organisasi dalam sebuah 
organisasi Saat ini teknologi juga membawa 
pendekatan pada lingkungan kerja. Saat ini individu 
atau orang dapat melakukan pekerjaan yang 
biasanya harus dilakukan di kantor melakukan 
pekerjaan tersebut di rumah. Hal ini tentu 
memberikan peluang sekaligus tantangan baru bagi 
orang untuk bekerja kapan saja dimana saja. 
 
Dalam segitiga strategi sitem informasi diperoleh 
bahwa mengubah sistem informasi akan berdampak 
terhadapat perubahan dalam karakteristik  
organisasi. Organisasi virtual adalah dalah satu 
contoh nyata pengaruh atau dampak yang 
ditimbulkan akibat perubahan strategi sistem 
informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi 
yang saat ini berkembang dengan cepat. Karena 
kerja dan organisasi memiliki ketergantungan yang 
kuat maka perubahan yang signifikan terhadap cara 

cerja kerja dalam organisasi maka akan terkait 
dengan perubahan yang signifikan pula terhadap 
struktur organisasinya. 
 
Organisasi virtual merupakan struktur organisasi 
yang memungkinkan setiap individu dalam suatu 
organisasi bekerja dimana saja dan kapan saja 
sehingga jarak dan waktu yang selama ini menjadi 
kendala dalam bekerja tidak lagi menjadi batasan. 
Hal ini sangat dimungkinkan karena Internet dan 
intranet menghasilkan peluang bagi individu untuk 
bekerja dari tempat manapun dengan hanya 
manggunakan komputer yang dapat akses ke 
jaringan.  
 
Internet dan intranet memungkinkan setiap individu 
dalam organisasi melakukan akses atau komunikasi 
ke orang lain dengan menggunakan teknologi. Salah 
satu contoh nya adalah penggunaan surat elektronik 
(e-mail) sebagai sarana komunikasi yang paling 
banyak digunakan. Salah satu parameter 
keberhasilan suatu organisasi virtual adalah adanya 
kolaborasi yang terjadi antar individu yang terlibat 
di dalamnya 
 
4. Kerangka Rancangan Kerja 
 
Kerangka rancangan kerja merupakan sebuah 
kerangka sederhana yang digunakan oleh suatu 
organisasi untuk mengetahui sejauh mana pengaruh 
atau dampak teknologi informasi pada pekerjaan. 
Kerangka ini digunakan untuk merancang 
karekteristik kunci dari pekerjaan yang dilakukan 
dengan mengajukan beberapa pertanyaan berikut: 
a. Apa pekerjaan yang dilakukan? 
b. Apa cara terbaik untuk melakukan pekerjaan? 
c. Siapa yang melakukan pekerjaan? 
d. Dimana pekerjaan akan dilakukan? 
e. Bagaimana IS meningkatkan efektivitas pekerja 

dalam melakukan pekerjaan? 

 
Gambar 5. Kerangka Kerja 

5. Bagaimana IT Merubah Pola Kerja 
Organisasi 
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Prof. Eko Indrajit dalam sebuah artikel yang 
berjudul “Evolusi Perkembangan Teknologi 
Informasi” menyatakan bahwa “Perkembangan 
teknologi informasi yang sedemikian cepatnya telah 
membawa dunia memasuki era baru yang lebih 
cepat dari yang pernah dibayangkan sebelumnya. 
Setidaktidaknya ada empat era penting sejak 
diketemukannya komputer sebagai alat pengolah 
data sampai dengan era internet dimana komputer 
menjadi senjata utama dalam berkompetisi” 
 
Lalu yang menjadi pertanyaan bagaimana IT  
merubah pola kerja suatu organisasi? Pada bagian 
sebelumnya telah dibahas bagaimana IT merubah 
struktur organisasi seperti halnya bagimana 
organisasi virtual saat ini hadir di tengah-tengah 
organisasi konvensionan yang ada sebelumnya. 
 
5.1. IT Mendukung Komunikasi dan Kolaborasi 

Internet, email, facebook, twitter bukanlah barang 
langka lagi saat ini. Kesemuanya menjadi bagian 
dari gaya hidup yang sulit untuk di pisahkan ketika 
salah satunya tidak berfungsi dengan semestinya. IT 
memiliki peran untuk mendukung komunikasi 
(email, Instant Messanging, VoIP, Video 
Teleconferncing, Unified Communications, RSS, 
VPN, File Transfer) dan kolaborasi (Social 
Networking, Virtual worlds, Blogs, Wiki’s, 
Groupware)    
 
5.2. IT Mengubah Sifat Suatu Pekerjaan 

Teknologi informasi mengubah sifat suatu pekerjaan 
dengan menciptakan jenis pekerjaan baru, 
menciptakan cara baru untuk melakukan pekerjaan 
tradisional, dan dengan menghadirkan tantangan 
baru dalam pengelolaan sumber daya manusia akibat 
penggunaan IT. Bagaimana IT mengubah suatu 
pekerjaan dapat dilihat dari pengaruhnya terhadap 
munculnya jenis pekerjaan baru dan terciptanya cara 
kerja baru untuk melakukan pekerjaan lama 
(tradisional) 
 
5.2.1. Menciptakan Jenis Pekerjaan Baru 

Kemajuan dalam bidang IT memberikan seperangkat 
alat yang memungkinkan pekerja individual lebih 
produktif dan meningkatkan kemampuan mereka. IT 
telah menghasilkan sejumlah pekerjaan baru atau 
mendefinisikan ulang pekerjaan yang sudah ada. IT 
memungkinkan perbaikan terus menerus untuk suatu 
pekerjaan yang biasa dilakukan secara konvensional.  
 
Beberapa pekerjaan baru dalam bidang IT di 
antaranya adalah programmer, analysis, manager IT, 
desain web, konsultan IT dan masih banyak yang 
lainnya. Departemen sistem informasi mem-

pekerjakan individu yang membantu menciptakan 
dan mengelola teknologi, seperti analis sistem, 
database administrator, administrator jaringan, dan 
konsultan keamanan jaringan. Internet telah 
melahirkan banyak jenis pekerjaan, seperti Web 
master dan desainer web. Hampir setiap departemen 
dalam setiap bisnis memiliki seseorang yang  
mengetahui komputer sebagai bagian dari pekerjaan 
mereka. 
 
 
5.2.2. Menciptakan Cara Baru Untuk 

Melakukan Pekerjaan Tradisional 

IT telah menciptakan cara baru dalam melakukan 
pekerjaan trasional melaui perubahan cara kerja, 
pola komunikasi, pengambilan keputusan dan 
pemrosesan informasi serta kolaborasi.   Bagaimana 
IT merubah pola kerja tradisional? Saat ini pekerjaan 
tradisional banyak menggunakan komputer sebagai 
alat bantunya. Pengenalan IT dalam sebuah 
organisasi akan mengubah tugas sehari-hari yang 
dilakukan oleh individu dalam sebuah organisasi. 
Dengan menggunakan IT dalam bekerja maka biaya 
dan waktu yang diperlukan untuk mengakses 
informasi jauh lebih sedikit sehingga membuka 
peluang para pekerja untuk mempelajari hal-hal baru 
lainnya.  
 
Selain itu adanya internet memungkinkan perubahan 
dalam berbagai jenis pekerjaan.  Selain merubah 
pola kerja, IT juga mengubah pola pola komunikasi 
antara individu dalam organisasi. Telepon seluler 
(ponsel) dan perangkat komunikasi lainnya telah 
mengubah lingkungan komunikasi. Seorang manajer 
dapat memerintahkan suatu pekerjaan pada anak 
buahnya tanpa harus bertemu dan mereka dapat 
mengontrol pekerjaan yang di lakukan melalui 
orang-orang yang ditunjuk dalam sebuah organisasi. 
Namun demikian agar informasi yang dihasilakn up 
to date maka diperlukan akses yang cukup banyak 
dan berkelanjutan. 
 
Perubahan yang terjadi pada sistem informasi tentu 
merubah strategi bisnis dan organisasi. Penggunaan 
IT dalam organisasi merubah proses pengambilan 
keputusan dan juga merubah penggunaan informasi 
yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan. 
Dengan menggunakan IT pemrosesan data yang 
digunakan untuk membuat informasi lebih akurat 
dan cepat dapat diperoleh dari proses yang sedang 
berlangsung sehingga dapat mendorong pekerja 
untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan 
terkait dengan pekerjaannya. Jumlah nformasi yang 
tersedia bagi pekerja cukup banyak sehingga 
memungkinkan peningkatan arus informasi kepada 
manajemen level atas sehingga organisasi bisa lebih 
ramping. 
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Meningkatnya kolaborasi antar individu dalam 
organisasi merupakan dampak penggunaan IT untuk 
melakukan suatu pekerjaan. Hal ini dapat dilihat 
dengan meningkatnya jumlah pekerjaan yang 
dilakukan oleh tim dimana pekerjaan yang dilakukan 
ada yang bersifat terstruktur ada pulan yang tidak 
terstruktur. Dengan menggunakan IT dalam 
melakukan suatu pekerjaan dalam tim maka 
pekerjaan tidak lagi berorintasi pada siapa yang 
melakukan pekerjaan tersebut tetapi berorientasi 
pada tim dan kolboratif.  
 
 
5.3. IT Mengubah Pengelolaan Sumber Daya 

Manusia 

Pengaturan kerja baru menciptakan tantangan baru 
dalam cara bagaimana para pekerja diawasi, 
dievaluasi, dan diberi kompensasi. Ketika pekerjaan 
dilakukan secara individual di kantor pusat, 
pengawasan dan evaluasi relatif mudah dilakukan. 
Seorang manager langsung dapat mengamati 
karyawan yang menghabiskan hari-harinya di 
kantor. Saat ini, seiring dengan berkembangnya 
struktur organisasi organisasi modern, terutama 
organisasi virtual maka terdapat beberapa tantangan 
yang dihadapai seperti bagaimana mengelola tenaga 
kerja yang tersebar di seluruh dunia, bekerja tanpa 
pengawasan langsung, dan bekerja lebih banyak 
dalam sebuah tim. 
 
Organisasi menghadapai tantangan untuk mengelola 
individu-individu yang tidak berada dalam satu 
lokasi yang sama. Pekerjaan yang berorintasi pada 
tim juga menyulitkan melakukan penilaian untuk 
kontribusi yang diberikan oleh setiap individu. 
Namun demikian, tantangan tersebut dapat diatasi 
dengan menggunakan sistem elektronik pemantauan 
kinerja karyawan. Namun demikian hal ini juga 
dapat merusak moral dan upaya pekerja dalam 
penumbangkan ide-ide atau gagasan bagi kemajuan 
organisasi. 
 
Penggunaan IT dalam bekerja juga merubah cara 
organisasi untuk melakukan rekrutasi untuk 
mendapatkan karyawan baru yang memili 
kemampuan sesuaim dengan kebutuhan organisasi 
tersebut (lowongan online, aplikasi online, dll). 
Banyak perusahan yang menyaratkan keterampilan 
non teknis bagi calon pegawainya seperti bagaimana 
dia menggunkan facebook untuk berkomunikasi 
dalam kehidupan sosialnya. Perkembangan IT yang 
semakin cepat mengharuskan setiap pekerja untuk 
meningkatkan kemampuannya dalam bidang IT jika 
tidak ingin di PHK oleh organisasinya. 
 
6. Kesimpulan dan Saran 
 

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari 
pembahasan dalam paper ini adalah sebagai berikut: 
 Teknologi informasi selain memiliki peranan 

untuk mendukung segala aktivitas organisasi 
juga mendorong perubahan untuk menemukan 
cara-cara baru bekerja yang lebih efektif dan 
efisien 

 Strategi sistem informasi merupakan sebuah 
kerangka sederhana yang digunakan untuk 
memahami pengaruh sistem informasi terhadap 
sebuah organisasi 

 Kerangka rancangan kerja merupakan sebuah 
kerangka sederhana yang digunakan oleh suatu 
organisasi untuk mengetahui sejauh mana 
pengaruh atau dampak teknologi informasi pada 
pekerjaan 

 Teknologi informasi mengubah sifat suatu 
pekerjaan dengan menciptakan jenis pekerjaan 
baru, menciptakan cara baru untuk melakukan 
pekerjaan tradisional, dan dengan menghadirkan 
tantangan baru dalam pengelolaan sumber daya 
manusia 

 
Adapun saran dalam penulisan ini adalah bagaimana 
teknologi informasi mampu mengubah budaya 
organisasi secara khusus sehingga individu-individu 
yang ada di dalam organisasi tersebut juga berubah 
dalam hal cara pandang terhdap pekerjaan, motivasi, 
dan kreatifitas. Apapun teknologi yang digunakan di 
dalamnya ada manusia yang menjadi aktor dalam 
membuat ataupun menggunakan teknologi tersebut. 
Sehebat apapun teknolgi yang digunakan dalam 
sebuah organisasi jika individu-individunya juga 
tidak mampu menyesuaikan atau berperilaku yang 
tidak sesuai dengan etika profesionalismenya maka 
semuanya menjadi tidak memiliki makna. 
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Abstrak 

Pada saat ini banyak aplikasi yang membutuhkan data dari masa lampau dan data pada masa yang akan datang. 
Data-data ini biasanya digunakan untuk menelusuri event-event yang terjadi untuk melihat trend dan menemukan 
kesalahan-kesalahan di masa lampau sehingga mencegah terjadinya kesalahan yang sama. Solusi yang biasanya 
muncul adalah dengan membuat relational database yang memperhitungkan aspek historical data. Pengaksesan 
pada database ini relatif sulit karena harus menggunakan tabel historis. Solusi lain yang muncul adalah dengan 
temporal database yang dapat melakukan penanganan data-data di masa lampau maupun di masa yang akan 
datang. Temporal database adalah database yang merepresentasikan data dengan dimensi waktu berupa valid 
time. Dalam paper ini, dilakukan implementasi relational database yang memperhitungkan aspek historical data 
serta temporal database menggunakan middleware TimeDB. Setelah melakukan implementasi, dilakukan 
analisis mengenai query dalam pengaksesan setiap data yang memperhitungkan aspek historical data, baik data 
definition language (DDL), data manipulation language (DML) maupun query untuk retrieve data, sehingga 
setelah dilakukan analisis, didapatkan kesimpulan bahwa penggunaan query dalam relational database dapat pula 
dipergunakan dalam temporal database. 
 
Kata kunci: Temporal Database, Relational Database, query, valid time, TimeDB 
 
 
1. Pendahuluan 

Pada saat ini banyak aplikasi yang 
membutuhkan data dari masa lampau dan data pada 
masa yang akan datang. Data ini biasanya 
digunakan untuk menelusuri event-event yang 
terjadi untuk melihat trend dan menemukan 
kesalahan-kesalahan di masa lampau sehingga 
mencegah terjadinya kesalahan yang sama. 
Sayangnya, pada database relational yang sering 
digunakan sekarang, kurang mendukung hal seperti 
ini.  

Salah satu solusi untuk pemecahan masalah 
di atas adalah dengan penggunaan temporal 
database. Temporal database adalah sebuah basis 
data yang mendukung aspek temporal di luar waktu 
yang didefinisikan oleh pengguna, dengan satu atau 
lebih dimensi waktu [5]. Hal ini memungkinkan 
perubahan data terhadap waktu tidak akan 
menghapus data dari masa lampau. Sedangkan 
pendekatan lain yang dapat dilakukan untuk 
pemecahan masalah diatas adalah dengan 
menambahkan atribut waktu pada basis data 
relational maupun dengan penambahan tabel 
historis. 

Dalam penelitian ini akan dilakukan 
implementasi data historical dengan menggunakan 
temporal database serta relational database yang 
dimodifikasi serta menganalisis query-query pada 
kedua basis data tersebut, apakah query yang 
dipergunakan di temporal database dapat 
diimplementasikan pada relational database 
dengan beberapa modifikasi, maupun sebaliknya. 

2. Dasar Teori 
2.1.  Temporal Database 

Basis data temporal adalah basis data yang 
mendukung aspek temporal di luar waktu yang 
didefinisikan oleh pengguna [5]. Basis data 
temporal memungkinkan pengasosiasian fakta 
dengan waktu. Basis data temporal merupakan 
pengayaan dari basis data relational yang 
memperhitungkan aspek waktu. Pada basis data 
konvensional, tidak mengurus aspek historis 
keberlakuan data di basis data.  

Sedangkan basis data relational adalah 
seperangkat program komputer yang dikonstruksi 
untuk memanejemen suatu basisdata sebagai 
sekumpulan data yang disimpan secara terstruktur 
dan dapat dikenai opreasi-operasi tertentu atas data 
sebagai suatu permintaan (query) dalam bentuk 
tabel-tabel dua dimensi yang saling berelasi. 

 
2.2 Dimensi Waktu 

Pada basis data temporal, dikenal tiga dimensi 
waktu [6][12] : 
1. User-defined time 

User-defined time adalah waktu yang 
semantiknya ditentukan oleh pengguna. Sebagai 
contoh, sebuah table yang menyimpan data pegawai 
dapat mempunyai dua atribut bertipe date, untuk 
menyimpan data tanggal lahir dan tanggal mulai 
bekerja. 
2. Transaction time 

Transaction time adalah waktu keberlakuan 
data di basis data. Secara teknis, ini adalah waktu 

No Makalah : 090 
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saat data dimasukkan ke basis data sampai dengan 
data diubah atau dihapus dari basis data. Nilai 
keberlakuan data ini dicatat secara otomatis saat 
terjadi operasi terhadap data, yaitu insert, update, 
dan delete, sehingga user tidak bisa memanipulasi 
transaction time dari setiap data. 
3. Valid time 

Valid time adalah waktu keberlakuan data di 
dunia nyata. Nilai keberlakuan data ini dimasukkan 
oleh penguna. Representasi valid time bisa 
bermacam-macam tergantung dari user. Domainnya 
mencakup masa lalu hingga masa depan.  

  
2.3 Query untuk Operasi Relasi Temporal 

Ada beberapa bahasa query temporal  yang 
telah diajukan pada berbagai literatur, seperti 
TSQL2, ChronoBase, SQL+T TMQL, TOSQL dan 
TQuel [1]. Salah satu bahasa yang mendapatkan 
dukungan terbesar dalam riset mengenai basis data 
temporal adalah TSQL2. Query yang dipakai dalam 
penelitian ini adalah TSQL2 yang mengacu kepada 
web resmi TimeDB, yaitu timeconsult yang dibuat 
oleh Andreas Steiner [10]. 

 
2.3.1 Create Table 

Operasi create table adalah operasi yang 
digunakan untuk mendefinisikan dan membuat 
relasi. Pada basis data temporal, selain klausa 
standar CREATE TABLE untuk membuat relasi, 
perlu ditentukan juga jenis relasi dalam klausa AS 
TEMPORAL_DIMENSION seperti berikut : 

CREATE TABLE table_name ( 
{ column_name data_type [DEFAULT 
default_value] 
[column_constraint[…] ] 
| table_constraint} [, …] 
) [AS temporal_dimension] 
Bagian temporal_dimension berisi 
VALIDTIME.  
 

2.3.2 Insert 
Operasi insert adalah operasi yang 

digunakan untuk memasukkan tuple baru ke dalam 
basis data. Pada relasi temporal, perlu dimasukkan 
nilai valid time yang dituliskan dalam klausa 
VALID seperti berikut 

VALIDTIME PERIOD [v_start-v_end) 
INSERT INTO table_name [(column_name [, …])] 

VALUES ( value [, …]); 
VALIDTIME PERIOD digunakan untuk 

time interval. Contoh penggunaan query insert pada 
relasi temporal dapat dilihat sebagai berikut. Query 
tersebut memasukkan data pegawai bernama 
Yogiek dengan gaji 10000000 yang berlaku mulai 
tanggal 1 Januari 2010 sampai batas waktu yang 
belum ditentukan. 

VALIDTIME PERIOD [2010/01/01-forever) 
INSERT INTO pegawai(nip,nama,gaji) 
VALUES (‘113060210’,’Yogiek’,10000000); 

2.3.3 Delete 
Operasi delete digunakan untuk menghapus 

suatu tuple. Pada relasi temporal, delete dapat 
dilakukan untuk periode valid time tertentu. 
Artinya, keberlakuan data pada periode waktu 
tersebut dihilangkan. Query temporal untuk delete 
dapat dilihat sebagai berikut: 

[NONSEQUENCED] VALIDTIME PERIOD 
[v_start – v_end) DELETE FROM table_name  
[WHERE condition] 

Contoh query delete pada relasi temporal 
dapat dilihat sebagai berikut. Pada query tersebut, 
tuple dengan nip=’113060210’ dihilangkan 
keberlakuan datanya untuk tanggal 1 Januari 2011 
sampai tanggal 31 Januari 2011. 

NONSEQUENCED VALIDTIME PERIOD 
[2011/01/01 – 2011/01/31) 

DELETE FROM pegawai 
WHERE nip=’113060210’; 
 

2.3.4 Update 
Operasi update adalah operasi yang 

digunakan untuk memperbaharui nilai dalam suatu 
tuple. Pada basis data temporal, update untuk nilai 
valid time dapat dilakukan dengan delete data 
dengan valid time start dan valid time end yang 
ditentukan. Untuk update data yang tidak 
melibatkan valid time  dapat dilakukan dengan 
update biasa. Query untuk update adalah sebagai 
berikut: 

UPDATE table_name 
{SET column_name = value [, …] } 
[WHERE condition] 
 

2.3.5 Select 
Operasi select digunakan untuk me-retrieve 

tuple dalam relasi sesuai dengan kondisi yang 
diinginkan. Pada relasi temporal, tuple dapat 
diseleksi berdasarkan keberlakuan valid time. 
Query untuk operasi select pada relasi temporal 
dapat dilihat sebagai berikut : 

[VALIDTIME PERIOD [v_start-v_end)] 
SELECT [SNAPSHOT] [DISTINCT] 

column_name [, …] 
FROM table_name [, …] 
[WHERE condition] 
 

2.4 Operator Perbandingan pada TSQL2 
Operator untuk perbandingan interval valid 

time pada TSQL2 dapat dilihat pada tabel 2.1. 
 

Tabel 1 Definisi operator perbandingan interval 

Operator Definisi 
A PRECEDES B END (A) lebih awal daripada 

BEGIN (B) 
A=B A dan B bernilai sama 
A OVERLAPS B Irisan A dan B tidak kosong 
A CONTAINS B Setiap event di B terdapat pada 

A 
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A MEETS B A PRECEDES B dan tidak 
ada event antara END (A) dan 
BEGIN (B) 

 
3. Analisis Hasil Pengujian 
3.1 Perancangan Basis Data Temporal 

Berikut ini adalah rancangan schema diagram 
dalam basis data temporal dari studi kasus sistem 
pertokoan : 

 

 
Gambar 11 Schema diagram Temporal Database 

 

Pada rancangan schema diagram diatas, data 
yang menunjukkan basis data temporal diletakkan 
di table pegawai, member, barang dan supplier. 
Untuk memberikan dimensi waktu valid time pada 
4 buah tabel tersebut, maka ditambahkan atribut 
vts_timedb dan vte_timedb. 

 
3.2 Perancangan Basis Data Relational 

Berikut ini adalah rancangan schema diagram 
dalam basis data relational dari studi kasus sistem 
pertokoan yang menyertakan dimensi waktu 
temporal pada tabel pegawai, member, barang dan 
supplier dengan mengacu pada basis data temporal 
sebelumnya sebagai berikut : 

Gambar 2 Schema diagram Relational Database 
 

Pada rancangan schema Diagram diatas, 
untuk mendukung aspek data temporal pada tabel 
pegawai, member, barang, dan supplier, maka pada 
setiap table tersebut akan dimunculkan sebuah tabel 

historis untuk menyimpan setiap perubahan data 
yang terjadi pada tabel-tabel tersebut. 

 
3.3 Implementasi Perangkat Lunak 

Pembangunan sistem perangkat lunak untuk 
pengujian, menggunakan beberapa perangkat lunak, 
antara lain : 
1. Sistem Operasi : Microsoft Windows 7 Home 

Premium 64-bit 
2. Database : Oracle 10g Release 2 (10gR2) 
3. Parser dan Translator : TimeDB 2.2 
4. Kakas Pemrograman : NetBeans IDE 6.8 
5. Software Development Kit : J2SE SDK 1.6 
6. Library tambahan : ojdbc14.jar 

 
3.4 Analisis Query 

Skenario pengujian untuk perangkat lunak 
yang dibangun adalah pengujian query. Pada 
pengujian ini, query TSQL2 pada temporal 
database yang menggunakan TimeDB akan 
dibandingkan dengan query SQL92 pada relational 
database yang menerapkan aspek historical data. 
Setelah itu dianalisis query-query tersebut dan 
dibandingkan hasil dari masing-masing query. 

Query temporal lebih mudah dan singkat 
dibandingkan dengan query relational jika data 
yang diakses adalah data historis. Selain itu, untuk 
query temporal memiliki operator waktu yang lebih 
lengkap, sedangkan pada relational harus 
menerjemahkan sendiri operator waktu tersebut 
menjadi query yang dimengerti oleh relational. 
Sedangkan kekurangan dari query temporal yang 
diimplementasikan dalam penelitian ini adalah 
query temporal tidak mendukung adanya update. 
Sehingga jika terdapat update pada valid time,maka 
harus dilakukan penyesuaian dengan menggunakan 
query delete. Selain itu, query temporal kurang 
familiar, karena temporal database masih belum 
terlalu di-eksplorasi di masa sekarang. 

Pada dasarnya, query untuk temporal 
database maupun relational database adalah sama 
ketika DMBS diakses oleh masing-masing 
database. Hanya saja, pada temporal database 
harus melewati sebuah middleware untuk parsing 
dan translasi query terlebih dahulu. Sedangkan 
pada relationalDB, aplikasi langsung mengakses ke 
RDBMS. 
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Tabel 2 Perbandingan query temporal database dengan relational database 
 

No Aspek 
Perbandingan 

Temporal Database Database Relational 

1. Create table 
gudang 

create table gudang( 
id_gudang number(10), 
nama varchar(40), 
lokasi varchar(35), 
primary key(id_gudang) 
); 

create table gudang( 
id_gudang number(10), 
nama varchar2(40), 
lokasi varchar2(35), 
constraint pk_gudang primary 
key(id_gudang) 
); 

2. Insert table 
gudang 

insert into gudang values 
(1001,'Gudang Barang A Pintu 1 
Jakarta','Jakarta'); 

insert into gudang values (1001,'Gudang 
Barang A Pintu 1 Jakarta','Jakarta'); 

3. Drop table 
gudang 

Drop table gudang; Drop table gudang; 

4. Create table 
barang 

create table barang( 
id_barang number(10), 
nama varchar(55), 
id_gudang number(10), 
stock number(5), 
harga_beli number(8), 
harga_jual number(8), 
primary key(id_barang), 
foreign key(id_gudang) references 
gudang(id_gudang) 
)as validtime; 

create table barang( 
id_barang number(10), 
nama varchar2(55), 
id_gudang number(10), 
stock number(5), 
harga_beli number(8), 
harga_jual number(8), 
constraint pk_barang primary 
key(id_barang), 
constraint fk_barang foreign 
key(id_gudang) references gudang 
); 
create table history_barang( 
valid_start date, 
valid_end date, 
id_barang number(10), 
nama varchar2(55), 
id_gudang number(10), 
stock number(5), 
harga_beli number(8), 
harga_jual number(8), 
constraint fk_history_barang foreign 
key(id_barang) references barang 
); 

5. Insert table 
barang 

validtime period [2010/01/01-
2011/01/02) insert into barang values 
(200001,'Handphone :Nokia 8800 
Sapphire 
Arte',1001,500,14550000,16005000); 

insert into barang values 
(200001,'Handphone :Nokia 8800 Sapphire 
Arte',1001,500,14550000,16005000); 
insert into history_barang values 
('2010/01/01','2011/01/02',200001,'Handpho
ne :Nokia 8800 Sapphire 
Arte',1001,500,14550000,16005000); 

6. Drop table 
barang 

Drop table barang; Drop table history_barang; 
Drop table barang; 

7. Update barang Update barang set nama=’Nokia 6300’ 
where id_barang=201; 
(sama dengan relational database) 

Update barang set nama=’Nokia 6300’ 
where id_barang=201; 
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8 Update barang, 
mengubah valid_start= 
2010/01/01 dan 
valid_end= 2010/10/10 
untuk id_barang= 
200001 

nonsequenced validtime 
period [2010/10/11 – 
2011/01/02) delete from 
barang where 
id_barang=200001; 

Update history_barang set 
valid_start=’2010/01/01’, 
valid_end=’2010/10/10’ where 
id_barang=200001; 

9. Delete barang,untuk 
keberlakuan barang 
pada tanggal 
2010/04/01 sampai 
2010/06/01 pada barang 
yang memiliki 
id_barang= 200001  

nonsequenced validtime 
period [2010/04/01 – 
2010/06/01) delete from 
barang where 
id_barang=200001; 

Update history_barang set 
valid_start=2010/06/01,valid_end=2011/01/02 
where id_barang=200001; 
Insert into history_barang values 
(‘2010/01/01’,’2010/03/31’,‘200001’,(select 
stock from barang where id_barang=200001), 
(select harga_beli from barang where 
id_barang=200001), (select harga_jual from 
barang where id_barang=200001)); 

10. Delete barang,untuk 
id_barang= 200001 

Delete from barang 
where id_barang=200001 

Delete from history_barang where 
id_barang=200001; 
Delete from barang where id_barang=200001; 

11. melihat semua data 
barang 

validtime select * from 
barang; 

Select * from history_barang; 

12. Melihat data barang 
yang pernah 
dimasukkan ke 
id_gudang 1001. 

Validtime select * from 
barang where 
id_gudang=1001; 

Select * from history_barang where 
id_gudang=1001; 

13. Melihat data barang 
yang valid untuk tahun 
2010. 

Validtime period [2010-
2011) select * from 
barang; 

Select * from history_barang where valid_start 
> ‘2010/01/01’ and valid_end < ‘2011/01/01’; 

14. Operator perbandingan 
PRECEDES 

Validtime select * from 
barang where validtime 
(barang) precedes period 
[2010/01/01-
2011/06/01); 

Select * from history_barang where valid_end 
< ‘2010/01/01’; 

15. Operator perbandingan 
= 

Validtime select * from 
barang where validtime 
(barang) = period 
[2010/01/01-
2011/06/01); 

Select * from history_barang where 
valid_start=’2010/01/01’ and 
valid_end=’2011/06/01’; 

16. Operator perbandingan 
OVERLAPS 

Validtime select * from 
barang where validtime 
(barang) overlaps period 
[2010/01/01-
2011/06/01); 

Select * from history_barang where valid_start 
> ‘2010/01/01’ or valid_end < ‘2011/06/01’; 

17. Operator perbandingan 
CONTAINS 

Validtime select * from 
barang where validtime 
(barang) contains period 
[2010-2011); 

Select * from history_barang where 
((valid_start > ‘2010/01/01’ or valid_end < 
‘2011/01/01’) and (valid_start > ‘2010/01/01’ 
and valid_end < ‘2011/01/01’)); 

18. Operator perbandingan 
MEETS 

Validtime select * from 
barang where validtime 
(barang) meets period 
[2010/01/01-
2011/06/01); 

Select * from history_barang where valid_end 
< ‘2009/12/31’; 

 

 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2012, STMIK - STIKOM Bali 23-25 Pebruari 2012 

355 
 

 
4. Kesimpulan dan Saran 
4.1. Kesimpulan 

Berdasarkan rangkaian desain, implementasi, 
dan pengujian yang telah dilakukan, maka dapat 
disimpulkan bahwa: 
1. Berdasarkan analisis query yang telah 

dilakukan, penggunaan query pada temporal 
database dapat diimplementasikan pada 
relational database dengan beberapa 
pengubahan pada setiap query-query yang 
dilakukan. 

2. Berdasarkan pengujian dan analisis, temporal 
database memiliki kelebihan dalam 
pengaksesan query-query untuk mengakses data 
temporal karena jika menggunakan relational 
database harus dilakukan beberapa modifikasi 
pada query untuk mendapatkan hasil yang sama 
dengan query pada temporal database. 
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Abstrak 

Peran universitas berfokus pada transfer dan konservasi pengetahuan, serta diharapkan dapat menjadi komunitas 
yang menjaga nilai-nilai pengetahuan. Perkembangan zaman menuntut universitas untuk mengelola potensi 
sumber daya, termasuk pengetahuan, secara efektif dan efisien dalam menghadapi persaingan. Oleh sebab itu, 
beberapa universitas mencoba mengadopsi pendekatan tata kelola universitas yang baik (good university 
governance/GUG). Tulisan ini mendeskripsikan analisis konseptual terhadap konsep manajemen pengetahuan 
dan konsep good university governance untuk memperlihatkan benang merah keterhubungan antar kedua konsep 
tersebut yang akan menjadi dasar pembentukan model manajemen pengetahuan bagi kepentingan good 
university governance. Analisis konseptual dilakukan dengan melaksanakan analisis terhadap kedua aspek 
penelitian sistem informasi yang dikemukakan oleh Hevner dalam Design Science in Information System 
Research  yaitu aspek rigor dan aspek relevansi. Hasil dari analisis konseptual ini adalah konstruk KM yang 
terdiri atas proses pengetahuan, ruang interaksi, dan fungsi manajemen, Model Konseptual KM yang terdiri atas 
Model Konseptual Definisi KM dan Model Konseptual Ruang Solusi KM, serta Model Konseptual GUG.  
 
Kata kunci : manajemen pengetahuan, good university governance, model KM-GUG. 
 
 
 
 
1. Pendahuluan 
 

Manajemen pengetahuan (knowledge 
management/KM) merupakan sebuah pendekatan 
pengelolaan proses pengetahuan dalam upaya 
meningkatkan kinerja individu dan komunitas 
dengan mengelola dan menumbuhkan nilai dari 
pengetahuan. Salah satu lembaga yang erat 
hubungannya dengan proses pengetahuan adalah 
universitas. Peran universitas berfokus pada transfer 
atau konservasi pengetahuan dan diharapkan dapat 
menjadi komunitas yang menjaga nilai-nilai 
pengetahuan. Perkembangan zaman menuntut 
universitas untuk mengelola potensi sumber daya 
termasuk pengetahuan secara efektif dan efisien 
dalam menghadapi persaingan. Oleh sebab itu, 
beberapa universitas mencoba mengadopsi 
pendekatan tata kelola universitas yang baik (good 
university governance/GUG). 

Dilatarbelakangi oleh fenomena di atas, 
pertanyaan penelitian (research question) yang 
mendasari penelitian ini adalah “bagaimanakah 
model manajemen pengetahuan yang dapat 
membantu tercapainya good university governance 

dalam pelaksanaan peran pendidikan tinggi?”. 
Penelitian ini mengkaji peran dari prospek yang 
ditawarkan oleh konsep komunitas terhadap 
pelaksanaan manajemen pengetahuan (knowledge 
management/KM) dalam upaya mencapai good 
university governance (GUG). Pengkajian peran 
komunitas tersebut dilakukan sebagai bagian dari 
roadmap penelitian pengembangan konsep Virtual 
Community di Kelompok Keilmuan Informatika 
ITB. Penelitian yang dilakukan telah berhasil 
membentuk Model KM bagi kepentingan GUG. 

Kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini 
adalah berupa kontribusi keilmuan/pengetahuan dan 
kontribusi praktikal. Kontribusi keilmuan/ 
pengetahuan penelitian ini, sesuai dengan tujuan dari 
paradigma design-science dari Hevner, yaitu 
memperluas (extend) batasan kapabilitas manusia 
dan organisasi dengan menciptakan artefak baru 
yang inovatif [3], kontribusi keilmuan/ pengetahuan 
dari tesis ini adalah artefak berupa konstruk, model, 
dan metode penerapan KM bagi kepentingan GUG. 
Kontribusi praktikal dari penelitian ini berupa model 
KM bagi kepentingan GUG sebagai acuan praktis 
bagi pengembangan sistem manajemen pengetahuan 

No Makalah : 092
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di pendidikan tinggi. Kedua kontribusi di atas 
didasarkan pada masih sedikitnya upaya penelitian 
yang mencoba mengkaitkan konsep KM dan konsep 
GUG, serta masih terfokusnya penelitian-penelitian 
di bidang GUG kepada konsep kelembagaan 
pengelola universitas (university governing bodies) 
tanpa secara spesifik meninjau peran universitas 
sebagai sebagai lembaga pengelola pengetahuan. 

Tulisan ini mencoba mendeskripsikan salah 
satu bagian dari pelaksanaan penelitian tersebut. 
Tulisan ini memaparkan analisis konseptual yang 
telah dilakukan terhadap konsep manajemen 
pengetahuan dan konsep good university governance 
untuk memperlihatkan benang merah keterhubungan 
antar kedua konsep tersebut yang akan menjadi 
dasar pembentukan model manajemen pengetahuan 
bagi kepentingan good university governance.  

Adapun sistematika penyampaian tulisan ini 
adalah sebagai berikut (1) pendahuluan; (2) ilustrasi 
mengenai domain penelitian pendukung; (3) uraian 
singkat mengenai metodologi pelaksanaan 
penelitian; (4) Model Konseptual KM yang 
dihasilkan melalui analisis rigor terhadap basis 
pengetahuan; (5) Model Konseptual GUG yang 
dihasilkan melalui analisis relevansi terhadap 
lingkungan yang menjadi objek penelitian; dan (6) 
kesimpulan terhadap kedua model konseptual yang 
dihasilkan. 
 
2. Domain Penelitian Pendukung 
 
2.1 Konsep Manajemen Pengetahuan 
 

Dalam domain Manajemen Pengetahuan, 
dikenal konsep hirarki DIKW (Data, Information, 
Knowledge, Wisdom) seringkali pula diacu sebagai 
“hirarki pengetahuan” atau “piramid pengetahuan”. 
Hirarki DIKW digunakan untuk 
mengkontekstualisasikan data, informasi, 
pengetahuan, dan kebijaksanaan (wisdom), satu 
terhadap yang lainnya, dan mendeskripsikan proses 
yang terlibat dalam transformasi entitas di level 
hirarki yang lebih rendah ke entitas di level yang 
lebih tinggi. Referensi yang seringkali diacu 
mengenai hirarki DIKW adalah tulisan dari Ackoff 
(1989) [1].  

Isu utama dari pengetahuan adalah menyadari 
keberadaan pengetahuan sebagai modal intelektual 
(intellectual capital) dan bagaimana mendapatkan 
value darinya [12]. KM merupakan mekanisme 
pengelolaan pengetahuan melalui proses yang 
sistematik dan spesifik dalam rangka memperoleh, 
mengelola, mempertahankan, menerapkan, 
membagi, dan memperbaharui pengetahuan dalam 
rangka meningkatkan kinerja dan menciptakan nilai 
[2]. 
 
 
 

2.2 IS Research Framework 
 

Salah satu pendekatan penelitian yang sesuai 
untuk menyusun artefak adalah pendekatan Design 
Science in Information System Research yang 
diusulkan oleh Hevner (2004). Hevner 
mengemukakan dua buah paradigma yang dapat 
digunakan sebagai dasar riset di bidang sistem 
informasi, yaitu behavioural science paradigm dan 
design science paradigm [3].  

Behavioral science paradigm merupakan 
paradigma penelitian yang bertujuan membangun 
dan menjustifikasi teori, hukum dan prinsip yang 
menjelaskan suatu fenomena pada analisis, desain, 
implementasi, manajemen, dan penggunaan sistem 
informasi. Tujuan riset behavioral science adalah 
kebenaran (truth).  

Design science paradigm merupakan 
paradigma penelitian yang bertujuan memperluas 
kapabilitas manusia dan organisasi dengan 
merancang dan membangun artefak baru. Tujuan 
riset design science adalah kegunaan (utility) dari 
artefak.  

Artefak yang dihasilkan dari pendekatan yang 
dikemukakan oleh Hevner terdiri dari construct 
(kosakata dan simbol-simbol), model (abstraksi dan 
representasi), methods (algoritma dan praktik), dan 
instantiation (implementasi dan prototipe sistem). 
Artefak-artefak tersebut didasari oleh analisis 
terhadap basis pengetahuan (analisis rigor) dan  
analisis terhadap lingkungan objek penelitian 
(analisis relevansi). 
 
2.3 Alur System Framework 
 

Sastramihardja (2006) mengemukakan sebuah 
kerangka berfikir model SI yang selanjutnya disebut 
sebagai System Framework. Alur System Framework 
menunjukkan tahapan pengembangan dari 
information system view sebagai berikut: (1) akuisisi 
pengetahuan mengenai konsep current system 
dilakukan dari lingkungan kerja dan akan 
menghasilkan requirement (termasuk business 
option) dan prospek (termasuk technology option) 
dan membentuk model konseptual (conceptual 
model). Validasi pada conceptual view dilakukan 
terhadap lingkungan kerja untuk memperoleh 
kelengkapan dan akurasi pengetahuan; (2) Untuk 
pengembangan aplikasi dilakukan desain dalam 
konteks system engineering, hal ini dapat dilakukan 
pada social view untuk memperoleh model yang 
relevan dengan kepentingan lingkungan kerja 
tertentu (dedicated model); (3) Untuk 
pengembangan aplikasi yang dapat dioperasikan 
pada sistem kerja maka dedicated model dapat 
diimplementasikan untuk memperoleh sebuah 
instant application dalam tataran technical view 
dalam konsep software engineering [8]. 
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3. Metodologi Penelitian 
 

Pendekatan metodologi penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah IS Research 
Framework [4], sedangkan pembuatan model 
menggunakan alur System Framework dari 
Sastramihardja [8].  

Analisis konseptual pada penelitian ini 
bertujuan untuk membentuk dasar pemikiran dari 
pemodelan, menetapkan konstruk dari model, serta 
membangun model konseptual KM dan model 
konseptual GUG. Validasi pada conceptual view 
dilakukan terhadap lingkungan kerja untuk 
memperoleh kelengkapan dan akurasi pengetahuan 
mengenai KM dan GUG. Dalam upaya mencapai 
kelengkapan dan keakuratan pengetahuan dan 
lingkungan kerja, pemodelan konspetual dilakukan 
dengan melaksanakan analisis terhadap kedua aspek 
penelitian sistem informasi yang dikemukakan oleh 
Hevner dalam IS Research Framework  yaitu 
analisis rigor dan analisis relevansi.  
 
4. Hasil Analisis Rigor 

 
Analisis rigor dilakukan terhadap basis 

pengetahuan berdasarkan konsep-konsep yang ada 
dalam penelitian-penelitian terdahulu. Adapun basis 
pengetahuan yang menjadi objek analisis adalah 
proses pengetahuan dan konsep fungsi manajemen. 
Hasil dari analisis rigor adalah Model Konseptual 
KM. 
 
4.1 Analisis Proses Pengetahuan 
 

Working definition dari KM yang akan 
digunakan dalam penelitian ini adalah “sebuah 
pendekatan pengelolaan proses pengetahuan dalam 
upaya meningkatkan kinerja individu dan komunitas 
dengan mengelola dan menumbuhkan nilai dari 
pengetahuan”. 

Berdasarkan pemahaman mengenai dua 
dimensi penciptaan pengetahuan yang dikemukakan 
oleh Nonaka, penciptaan pengetahuan organisasi 
merupakan esensi dari manajemen pengetahuan. 
Manajemen pengetahuan merupakan metode 
pengelolaan proses organisasional untuk mendorong 
penciptaan pengetahuan di diri individu dan 
mengkristalisasikan pengetahuan sebagai bagian 
internal organisasi [5]. 

Nonaka juga mengutarakan konsep Ba. Ba 
adalah sebuah landasan (platform) di mana 
pengetahuan diciptakan, dibagi, dan diekploitasi [6]. 
Dari pemahaman mengenai konsep Ba, KM 
merupakan ruang pemanfaatan sumber daya 
pengetahuan organisasi dan individu. Pengetahuan 

tidak hanya diciptakan secara individu tapi juga 
melalui interaksi antar individu dan interaksi antara 
individu dan lingkungan. Agar pengetahuan dapat 
diciptakan secara organisasional, pengetahuan dari 
tiap individu harus dibagi, dikreasikan ulang, dan 
dikuatkan (amplified) melalui interaksi, atau dengan 
kata lain pengetahuan dari tiap individu harus 
mengalami proses pengetahuan melalui interaksi. 
KM merupakan ruang di mana interaksi tersebut 
dapat dilakukan. Oleh sebab itu, proses pengetahuan 
merupakan konstruk utama dari KM yang 
direpresentasikan dengan proses penciptaan sebuah 
lingkup interaksi baru yang sesuai bagi 
keberlangsungan proses pengetahuan. 

   
4.2 Sintesis Proses Pengetahuan 
 

Konstruk paling dasar dari KM adalah Proses 
Pengetahuan hal ini bersesuaian dengan definisi KM 
bahwa “manajemen pengetahuan (KM) adalah 
sebuah pendekatan pengelolaan proses pengetahuan 
(knowledge processes)”. Proses pengetahuan 
merupakan aktivitas yang dapat dan perlu dilakukan 
terhadap entitas pengetahuan. 

Aktivitas-aktivitas proses pengetahuan yang 
digunakan dalam penelitian ini dihasilkan dari 
proses sintesis. Sintesis dilakukan dengan 
mengambil kandidat-kandidat aktivitas proses 
pengetahuan dari klasifikasi tahapan proses 
pengetahuan dari beberapa penelitian terkait 
[2,6,10], kemudian dipilah tingkat kepentingannya 
berdasarkan faktor yang mengkonstitusi proses 
konversi pengetahuan (the factors that constitute the 
knowledge-conversion processes) yang diutarakan 
oleh Nonaka [7]. 

Dari proses sintesis, dihasilkan lima aktivitas 
dari proses pengetahuan sebagai berikut: (1) 
identifikasi dan akuisisi pengetahuan, (2) 
penyimpanan pengetahuan, (3) diseminasi/berbagi 
pengetahuan, (4) penciptaan pengetahuan, dan (5) 
aplikasi pengetahuan 

 
4.3 Analisis Fungsi Manajemen 
 

Analisis fungsi manajemen ditujukan untuk 
mendapatkan pehamaman mengenai manajemen dari 
proses pengetahuan yang merepresentasikan konteks 
organisasional dan manajerial dari KM. Fungsi 
manajemen berperan dalam mengelola dan 
menggerakkan proses pengetahuan, termasuk di 
dalamnya merencanakan, mengorganisasikan, 
mengaktifkan, dan mengendalikan proses 
pengetahuan sebagaimana diilustrasikan dalam 
Gambar 1. 
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Gambar 1. Ilustrasi hubungan fungsi manajemen dan proses pengetahuan 

 
4.4 Model Konseptual KM 
 

Berdasarkan hasil analisis terhadap konsep-
konsep yang terkait dengan manajemen 
pengetahuan, didapatkan konstruk dari KM sebagai 
berikut: (1) proses pengetahuan, terdiri atas lima 
aktivitas, yaitu: identifikasi dan akuisisi 
pengetahuan, penyimpanan pengetahuan, 
diseminasi/berbagi pengetahuan, penciptaan 
pengetahuan, dan aplikasi pengetahuan; (2) ruang 
interaksi, di mana proses pengetahuan berlangsung 
dan aktor dari KM (individu dan komunitas) 
berinteraksi dan melaksanakan perannya; dan (3) 
fungsi manajemen, sebagai mekanisme pengelolaan 
yang menjamin efektivitas dan efisiensi proses 
pengetahuan. 

Langkah selanjutnya adalah mendefinisikan 
model konseptual KM berdasarkan konstruk-
konstruk yang telah ditetapkan. Model konseptual 

diilustrasikan dengan menggunakan notasi Object-
Role Modeling. Object-Role Modeling (ORM) 
adalah metode pemodelan konseptual yang 
memandang dunia sebagai sekumpulan objek 
(entitas atau values) yang menjalankan peran (role) 
sebagai bagian dari hubungan/relationships [3]. 
Pemodelan konseptual memotret sebuah domain 
pada level yang lebih tinggi dengan menggunakan 
konsep yang sederhana dan meminimasi aspek level 
lojik dan fisik. 

Konstruk paling dasar dari KM adalah Proses 
Pengetahuan. KM dilaksanakan untuk 
menambahkan nilai (value) dari pengelolaan 
(manajemen) yaitu efisiensi dan efektivitas atas 
proses pengetahuan. Notasi ORM dari pernyataan ini 
dapat dilihat dalam Gambar 2. Notasi ini menjadi 
representasi pertama dari Model Konseptual KM 
yang selanjutnya disebut sebagai Model Konseptual 
Definisi KM (KM Definition Conceptual Model). 

 
 

 
Gambar 2. Model Konseptual Definisi KM 

 
KM diposisikan sebagai ruang solusi dengan 

menempatkan ruang interaksi, ruang proses KM, dan 
ruang aset pengetahuan, sehingga dapat dibentuk 
representasi kedua dari Model Konseptual KM yang 
disebut sebagai Model Konseptual Ruang Solusi 
KM (KM Solution Space Conceptual Model) 
sebagaimana nampak dalam Gambar 3.  

Tjakraatmadja & Lantu [12] mengutarakan 
karakteristik dari sebuah organisasi pembelajar yaitu 
“habitat” belajar, kualitas manajerial,  dan 
mekanisme untuk menjaga kualitas ketersediaan 
pengetahuan. Ketiga ruang solusi KM dalam Model 

Konseptual Ruang Solusi KM bersesuaian dengan 
karakteristik organisasi pembelajar yang diutarakan 
oleh Tjakraatmadja & Lantu [12] tersebut. Setiap 
ruang solusi KM dapat dipetakan ke dalam 
karakteristik organisasi pembelajar, yaitu ruang 
interaksi sebagai representasi dari “habitat” belajar, 
ruang proses KM sebagai representasi kualitas 
manajerial, dan ruang aset pengetahuan sebagai 
mekanisme untuk menjaga kualitas ketersediaan 
pengetahuan. Dengan demikian, KM dapat 
dipandang sebagai pendekatan untuk mewujudkan 
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sebuah organisasi pembelajar (learning organization).  
 

 
Gambar 3. Model Konseptual Ruang Solusi KM 

 
5. Hasil Analisis Relevansi 
 

Analisis relevansi dilakukan terhadap 
lingkungan yang menjadi objek penelitian untuk 
menjaga relevansi dari penelitian yang dilakukan. 
Lingkungan yang menjadi relevansi penelitian 
adalah domain GUG. Hasil dari analisis relevansi 
adalah Model Konseptual GUG. 
 
5.1 Sintesis Konsep GUG 
 

Governance seringkali diterjemahkan sebagai 
tata kelola dalam konteks korporasi atau lembaga. 
Atribut-atribut good governance awalnya ditujukan 
untuk mencirikan sebuah sistem tata kelola yang 
baik bagi pemerintahan, yang dikemudian hari 
diadopsi dan disesuaikan sebagai dasar bagi konsep 
pengelolaan korporasi (good corporate governance).  
Penyesuaian dilakukan karena perbedaan esensi, visi 
dan misi antara pemerintahan dan korporasi. 
Pemerintahan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan 
dan keteraturan publik sedangkan korporasi dibentuk 
untuk meraih keuntungan. Fenomena penyesuaian 
yang serupa juga terjadi ketika good corporate 
governance diterapkan pada universitas menjadi 
konsep yang dikenal sebagai good university 
governance (GUG). 

Terminologi university governance biasanya 
mengacu pada lembaga pengelola universitas 
(university governing bodies), bagaimana lembaga 
tersebut berfungsi, dan bagaimana hubungan antara 
manajemen dan governance. Michael Shattock 
mengungkapkan dua persepsi dari university 
governance yaitu persepsi yang didominasi oleh 
perspektif korporasi dan persepsi yang didominasi 
oleh perspektif akademis [9]. 

Dalam perspektif korporasi, isu yang diangkat 
adalah penekanan pada peran legal dan historis dari 

lembaga pengelola (governing bodies) yang 
berangkat dari alasan bahwa komunitas akademik 
umumnya tidak terkondisikan untuk mengelola 
manajemen universitas. Sebaliknya perspektif 
akademis memandang perlunya mengaitkan isu 
governance dengan peran (roles) dari senat dan 
departemen (Moodie & Eustace (1974) dalam [9]). 
Nilai (value) yang dicantumkan dalam perspektif 
korporasi pada dasarnya adalah atribut-atribut good 
governance yang umum digunakan.  

Prinsip terpenting dari GUG adalah 
keseimbangan antara aspek pengelolaan universitas 
berbasis perspektif korporasi yang menawarkan 
pendekatan efesiensi, efektivitas, pengelolaan biaya, 
dan keunggulan kompetitif dengan aspek 
pengelolaan universitas yang berbasis perspektif 
akademis yang merupakan representasi norma dan 
nilai (value) dari universitas. 

 
5.2 Model Konseptual GUG 
 

Berdasarkan konsep GUG  yang dihasilkan, 
dapat diturunkan model konseptual GUG 
sebagaimana nampak dalam Gambar 4.  
Karakteristik dari Model Konseptual GUG di atas 
adalah sebagai berikut: (1) konstruk utama dari 
konsep universitas adalah keberadaan aktivitas 
keilmuan dan kehidupan akademis di mana value 
dari universitas dihasilkan, (2) konsep good 
governance menghendaki sebuah kelembagaan yang 
unggul, kompetitif, transparan, dan responsif atas 
perubahan. Lembaga universitas (university body) 
berperan menghasilkan value dari konsep good 
governance, (3) GUG merupakan representasi dari 
keberadaan lembaga universitas yang berperan 
mengelola kehidupan akademis dengan tetap 
menjaga keberadaan dan tercapainya value dari 
universitas. 
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Gambar 4. Model Konseptual GUG 

 
6. Kesimpulan 
 

Analisis rigor dalam penelitian ini telah 
membuahkan hasil berupa Model Konseptual KM 
yang terdiri atas Model Konseptual Definisi KM dan 
Model Konseptual Ruang Solusi KM. Di sisi lain, 
analisis relevansi telah membuahkan hasil berupa 
Model Konseptual GUG.  

Pada kedua model konseptual yang dihasilkan 
nampak sebuah keterhubungan. Dalam Model 
Konseptual Definisi KM, diperlihatkan bahwa KM 
memiliki dua sisi yaitu sisi manajerial yang 
direpresentasikan oleh fungsi manajemen dan sisi 
pengetahuan yang direpresentasikan oleh proses 
pengetahuan. Hal ini bersesuaian dengan dua 
perspektif GUG yaitu perspektif korporasi yang 
menekankan pada kepentingan manajerial 
universitas sebagai sebuah korporasi yang bersaing 
dengan universitas lainnya dan perspektif akademis 
di mana value dari universitas dipertahankan. Pada 
proses penelitian selanjutnya, keterhubungan 
tersebut telah dapat dimanfaatkan untuk menyusun 
dedicated model dari KM bagi kepentingan GUG 
yang merupakan tujuan dari penelitian yang 
mendasari tulisan ini. 
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Abstrak 

 
Informasi yang dicari pada mesin search engine biasa menggunakan keyword, namun kenyataannya banyak 
ditemukan ketidakcocokan data yang dicari dengan data yang didapatkan seacrh engine. Dengan adanya analisa 
mengenai kecocokan data, maka user dapat memilih dan menggunakan search engine secara optimal, sehingga 
mendapatkan informasi yang dicari sesuai keyword yang digunakan. Search engine merupakan mesin pencari 
yang bekerja dalam jaringan world wide web. Dalam pencarian informasi, data yang telah dijelajahi oleh mesin 
pencari kemudian diindeks. Dalam pengindeksan halaman, mesin mempekerjakan diproses mesin analisis untuk 
berbagai aspek dari isinya. Ketidakakuratan atau ketidakcocokan antara hasil informasi yang didapat dalam 
search engine dengan apa yang dicari oleh user merupakan problem utama pada bahasan ini. Analisis ini 
digunakan untuk menentukan bobot relevansi bahwa mesin pencari akan memberikan ke halaman itu, untuk 
tingkat yang lebih besar atau lebih kecil, cocok dengan istilah pencarian. Algoritma pembobotan ini biasanya 
rahasia, sangat eksklusif. Hasil dari analisis ini adalah untuk menentukan tingkat kecocokan data yang dicari dan 
yang didapat pada search engine. 

Kata Kunci : Search Engine, World Wide Web 

1. Pendahuluan 

Mengapa riset kata kunci (google keyword) 
sangat diperlukan? Riset kata kunci diperlukan 
karena kata-kunci akan menentukan posisi website 
anda untuk tampil di urutan pertama dari search 
engine. Bilamana website anda banyak 
mengandung kata-kunci yang dicari orang, maka 
otomatis kesempatan untuk memperoleh urutan no. 
1 di search engine terbuka lebar. Dalam business 
off line atau dunia nyata, maka faktor yang paling 
penting adalah place (lokasi yang strategis). Jika 
anda menemukan lokasi strategis yang dilewati 
banyak orang, maka anda akan mendapatkan 
penjualan yang memuaskan. 

Kata kunci adalah kata adalah kata yang 
dipakai oleh pengunjung internet untuk mencari 
sesuatu di mesin search engine. Karena itu kata 
kunci sendiri terbagi setidaknya menjadi  2 macam, 
yaitu kata-kunci utama dan kata-kunci tambahan. 
Kata-kunci utama dipakai untuk menentukan judul 
utama blog dan juga nama domain blog. Sedangkan 

kata-kunci tambahan digunakan pada judul-judul 
artikel. 

Lalu mengapa diperlukan juga adanya search 
matching pada search engine? Itu dikarenakan jika 
kita melakukan pencarian pada search engine, 
masih ada dokumen yang sebenarnya tidak sesuai 
dengan apa yang kita inginkan. Misalnya kita 
mencari dokumen tentang analisis kinerja sistem, 
tapi pada dokumen yang kita dapatkan hanya 
mengandung salah satu dari ketiga kata tersebut 
(hanya ada kata analisis, kinerja, atau sistem saja). 
Dengan adanya search matching kita akan dibantu 
untuk mendapatkan dokumen yang sesuai dengan 
apa yang kita inginkan, yaitu dokumen yang berisi 
tentang analisis kinerja sistem. 

User akan melakukan searching dalam sebuah 
website atau search engine dengan mengetik kata 
kunci sebagai "masalah pernyataan”. Sementara 
lalu lintas dari mesin pencari seharusnya membawa 
user pada halaman yang relevan tetapi hal itu tidak 
selalu terjadi. 

No Makalah : 093 
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Oleh karena itu, problem statement disini 
adalah ketidakakuratan atau ketidakcocokan antara 
hasil informasi yang didapat dalam search engine 
dengan apa yang dicari oleh user. 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

 1.  Menyesuaikan konten halaman arahan 
untuk mencocokkan permintaan mesin 
pencari sedekat mungkin. 

 2.  Membandingkan berapa banyak data yang 
sesuai dengan kata kunci yang dimasukkan 
 oleh user (search matching). 

Penelitian terkait search engine untuk 
meningkatkan hasil telah diambil dari penelitian 
sebelumnya : 

1. Paper Sergey Brin and Lawrence[1] 
menyatakan bahwa Satu-satunya alat atau 
fasilitas yang dipergunakan untuk 
mengeksplorasi berbagai data, informasi, 
dan pengetahuan yang ada di internet 
adalah mesin pencari atau yang biasa 
disebut sebagai ―Search engine.. Dengan 
tujuan untuk peningkatan kualitas 
pencarian pada setiap datang ditemukan.  

2. Paper George A. Mihaila[2]  menjelaskan 
bagaimana algoritma dari sistem pencarian 
data dibuat untuk menentukan bobot dari 
kecocokan data yang ada pada world wide 
web. 

Dari berbagai search engine yang ada, yang 
paling populer diantaranya adalah: Google,bing, 
yippy, ask, Yahoo, dan lycos. Melalui aplikasi 
browsing semacam Internet Explorer atau Netscape, 
keenam mesin pencari ini dapat diakses melalui 
alamat: www.google.com[5], www.bing.com[6], 
ask.com[7], yippy.com[8], www.yahoo.com[9], dan 
www.lycos.com[10].  

Pada bagian 1 menjelaskan tentang latar 
belakang masalah terhadap perbandingan mesin 
search engine. Bagian 2 menjelaskan bagaimana 
metode yang digunakan yaitu dengan menggunakan 
sampling data. Bagian 3 merupakan pengambilan 
data serta analisis terhadap perbandingan search 
engine dengan menggunakan pendekatan – 
pendekatan yang telah dijelaskan. Bagian 4 
menerangkan hasil yang didapat dari pengamatan 
yang telah dilakukan pada search engine. 

2. Metode dan Parameter 

Metode dan parameter yang digunakan pada 
percobaan ini menjelaskan bagaimana cara 
membandingkan search angine. Pendekatan yang 
dilakukan pada perbandingan search engine kali ini 
adalah : 

2.1. Sampling Data 
 
 Penelitian dilakukan dengan membandingkan 
6 macam search engine populer dengan 5 data yang 
dikelompokkan menjadi beberapa kelas. Untuk 
mendapatkan hasil yang baik digunakan 50 sample 
dari setiap pengambilan data dan didapatkan 
presentasi untuk kecocokan data yang didapat 
dengan yang dicari. 

 Search engine merupakan mesin pencari yang 
bekerja dalam jaringan world wide web. Dalam 
pencarian informasi, data yang telah dijelajahi oleh 
mesin pencari kemudian diindeks. Dalam 
pengindeksan halaman, mesin mempekerjakan 
diproses mesin analisis untuk berbagai aspek dari 
isinya. Kemudian menentukan bobot dari halaman 
yang telah ditentukan sehingga dapat menentukan 
kecocokan dari data yang dicari. 

Rumusan masalah : 

   H = 

 
R = Banyak sample data yang cocok 
n = Banyak sample data yang diambil 
H = Persentase kecocokan data 
 
 Pengambilan data digunakan 5 data yaitu 
dengan pencarian kata biasa maupun dengan 
bantuan penelusuran lanjutan dan format data 
tertentu. Untuk mendapatkan data yang memenuhi 
syarat, digunakan data yang relevan dan umum 
digunakan. 

2.2. Pendekatan Psikologis (ontologi) 

Pendekatan psikologis dimaksudkan sebagai 
pola fikir pengguna untuk mencari sebuah data 
pada search engine. Pengguna internet atau lebih 
spesifik seperti search engine, mungkin mencari 
data yang sama, namun dengan maksud dan 
presepsi yang berbeda[3] . Sifat ambiguitas ini yang 
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harusnya menentukan bobot dari mesin pencari 
sehingga memudahkan user mendapatkan data yang 
diinginkan.  

Penelitian dilakukan dengan mengadakan 
kuisioner pada beberapa orang dengan keyword 
yang sama dan dikembangkan sesuai bidang yang 
digeluti oleh user. Kuisioner dimaksudkan untuk 
mendapatkan tingkat ambiguitas yang baik 
sehingga didapat data yang terbaik. Keyword yang 
digunakan merupakan keyword umum digunakan 
pada pencarian. 

2.3. Penggunaan Match Type 

 Match type adalah bantuan pada search engine 
agar pencarian data lebih spesifik dan mendapatkan 
data yang benar – benar akurat. Match type 
digunakan oleh user yang berprofesi di bidang 
sistem informasi atau komputer.  

2.4. Hasil Output 

 Hasil output menampilkan halaman terkait 
pada masing – masing search engine yang telah 
ditelusuri. Hasil pemetaan disusun berdasarkan 
bobot dari halaman terkait sesuai dengan 
pembobotan dari search engine[4]. 

3. Data Dan Analisis 
 Dalam  pengujian digunakan beberapa kata 
kunci yang bervariasi pada 6 macam search engine 
sebagai berikut : 
 

 
Gambar 1. Search Engine Yahoo.com 

 
Gambar 2. Search Engine Google.com 

 

 
Gambar 3. Search Engine bing.com 

 

Gambar 4. Search Engine yippy.com 

 

Gambar 5. Search Engine ask.com 

 

Gambar 6. Search Engine lycos.com 

3.1. Pengembangan Sampling 

 Sampling digunakan sebagai parameter 
pengukur keakuratan data pada search engine. Pada 
5 data yang diambil dari 6 search engine, diambil 
50 halaman terkait secara acak dan didapatkan 
presentase nilai search matching berbanding 
halaman. Dari pengamatan didapat data 
pengamatan berupa persentase : 

Tabel 1. Hasil persentase perbandingan search 
matching 

Yahoo Google Bing Yippy Ask Lycos

Test 
1 

72% 64% 66% 56% 32% 72% 

Test 
2 

46% 66% 24% 50% 22% 26% 

Test 
3 

86% 88% 86% 92% 70% 82% 

Test 
4 

50% 98% 44% 36% 88% 44% 

Test 
5 

18% 98% 16% 22% 36% 54% 

 
Dari tabel diatas, dapat dilihat perbandingan 

keakuratan data dari beberapa search engine.  
Masing-masing memiliki tingkat keakuratan yang 
berbeda pada setiap keyword. Keyword pertama 
(test 1)  sistem informasi, keyword kedua (test 2) 
tempat wisata pantai di jakarta, keyword ketiga  
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(test 3) toko elektronik online, keyword keempat 
(test 4) cara membuat brownies, dan yang keyword 
yang kelima (test 5) lowongan kerja IT.  

 Jika membandingkan dari keenam search 
engine yang ada, maka search engine google 
memiliki tingkat keakuratan yang paling tinggi dan 
konsisiten serta memiliki tingkat kedekatan data 
paling tinggi. 

 Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk 
search engine pada web, yang memiliki tingkat 
kedekatan dah keakuratan data adalah google. 

3.2. Hasil Output 

 
 

Gambar 7. Hasil output yahoo search 
 

 
 

Gambar 8. Hasil output google search 
 

 
 

Gambar 9. Hasil output bing search 

 
 

Gambar 10. Hasil output yippy search 
 

 
 

Gambar 11. Hasil output ask search 

 
 

Gambar 12. Hasil output lycos search 
 

Untuk menambah kenyamanan pengguna 
dalam mencari data pada search engine, beberapa 
seach engine menambahkan fitur – fitur untuk 
kelengkapan pencarian seperti advance search dan 
kategori. 

Tabel 2. Fitur pada Search Engine 

 
Advance 
Search 

Categories 
Related 
Search 

Search 
By 

Yahoo + + - + 

Google + + + + 

Bing - + - - 

Yippy + + - - 

Ask - - + - 

Lycos - + - - 
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Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa beberapa 
seach enggine memiliki fitur – fitur tambahan yang 
memudahkan pengguna mencari halaman yang 
dimaksud. Fitur yang ditambahkan berupa advance 
search yaitu penelusuran lebih lanjut, categories 
yang berfungsi sebagai pengarah kategori, related 
search adalah pencarian terkait data yang diinput, 
dan search by adalah fitur untuk mencari melalui 
situs yang diinginkan. Dari perbandingan diatas, 
google memiliki keempat fitur tambahan, sehingga 
google menjadi search engine paling user friendly. 

Tabel 3. Ranking scale search engine 

 Yahoo Google Bing Yippy Ask Lycos 

matching 3 1 6 4 5 2 

Fitur 2 1 4 3 5 6 

 

Dari Hasil analisa maka dapat diurutkan 
peringkat dari masing – masing search engine 
berdasarkan aspek yang diamati. Peringkat pertama 
adalah google yang memiliki tingkat kekonsistenan 
pencarian serta fitur pada urutan pertama, kemudian 
ada yahoo dan yippy. 

4. Kesimpulan 

Dari dua aspek diatas, yang digunakan pada 6 
Search Engine maka dapat disimpulkan bahwa 
google masih lebih baik dibandingkan 5 jenis 
seacrh engine lainnya. Aspek yang menonjol dari 
google adalah konsistensi pencarian data 
dibandingkan dengan keakuratan, serta fitur – fitur 
tambahan yang memudahkan pengguna lebih 
engkap dibandingkan search engine lain.  

Keunggulan search engine lain dibandingkan 
dengan google pada satu sisi adalah tingkat 
keakuratan pencarian data, namun search engine 
lain mempunyai kelemahan dari segi ketidak 
konsistenan pencarian data. 

Dari pengujian diatas juga dapat disimpulkan 
bahwa google memang merupakan brand search 
engine populer di kalangan awan dibandingkan 
dengan beberapa search engine yang bersifat 
mailing lainnya. 
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Abstrak 

IT Scorecard merupakan kerangka kerja hasil adopsi dari Balanced Scorecard yang dapat digunakan untuk 
pengukuran kinerja sekaligus perencanaan strategis pada level departemen Teknologi Informasi (TI). Fungsi dari 
IT Scorecard pada dasarnya adalah untuk mengukur  kinerja TI dan menyusun strategi TI agar bisa selaras 
dengan strategi maupun tujuan strategis organisasi. Pada penelitian ini disusun sebuah kerangka pengukuran 
kinerja TI pada organisasi pemerintah yang bergerak di bidang TI. Penelitian diawali dengan tahap perancangan 
IT Scorecard, kemudian pembobotan dan penentuan prioritas Key Performance Indicators (KPI), selanjutnya 
pelaksanaan pengukuran kinerja TI dengan IT Scorecard dan evaluasinya serta rekomendasi yang diberikan.  
Dengan pengukuran kinerja berbasis IT Scorecard, keselarasan antara kinerja TI dan strategi TI dapat tercipta 
dan hal ini akan mendukung pencapaian tujuan bisnis suatu organisasi.  
 
Kata kunci : Pengukuran kinerja TI, IT Scorecard, strategi TI 
 
 
 
1. Pendahuluan  
 
Pengukuran terhadap kinerja TI pada organisasi 
pemerintah sejauh ini belum mendapat perhatian 
secara proporsional. Dokumen perencanaan strategis 
(Renstra) yang merupakan pedoman implementasi 
strategi organisasi pemerintah dilaksanakan hanya 
untuk memenuhi target yang telah ditetapkan dengan 
orientasi sebatas pada kegiatan. Sementara di sisi 
lain pengukuran terhadap kinerja TI sangat perlu 
dilaksanakan guna mengetahui sejauh mana TI 
berperan dalam menciptakan keterkaitan antara 
kinerja TI dengan strategi TI, yang seharusnya 
mampu mendukung strategi bisnis [1], khususnya 
dalam hal ini pada organisasi pemerintah. 
Seiring dengan berkembangnya implementasi TI, 
beberapa penelitian telah dilakukan dalam upaya 
mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian 
sebelumnya dilakukan dengan menerapkan metode-
metode tertentu dan berbeda-beda, diantaranya 
Rodney A.Stewart menggunakan metode‘Construct’ 
IT BSC yang dikembangkan khusus untuk 
perusahaan yang bergerak di bidang kontruksi [2]. 
Lee juga telah meneliti bagaimana mengevaluasi 
kinerja departemen TI pada sebuah industri 
manufaktur dengan menggunakan dua pendekatan 
yaitu Fuzzy AHP yang didasarkan pada perspektif 
BSC [3]. Hal serupa juga pernah dilakukan 
sebelumnya oleh Koen Milis dan Roger Mercken 
[4]. Metode Strategy Map diusung oleh Quezada, 

dkk untuk memberikan beberapa petunjuk 
bagaimana melakukan proses desain sistem 
pengukuran kinerja dengan mendefinisikan strategic 
objectives perusahaan [5].  
Keterbatasan penerapan metode-metode yang telah 
dikemukakan pada beberapa penelitian sebelumnya 
dan belum adanya penelitian yang membahas teknik 
analisa kinerja TI untuk lingkup organisasi 
pemerintah menggunakan IT Scorecard, merupakan 
alasan dilakukannya penelitian ini. Tujuan makalah 
ini adalah menyajikan sebuah kerangka pengukuran 
kinerja TI khususnya bagi organisasi pemerintah 
yang bergerak di bidang TI. Adapun untuk analisa 
dan pembahasan digunakan data-data dari Kantor 
Pengolahan Data Elektronik (KPDE) Kabupaten 
Lamongan.  
 
2. IT Scorecard 

 
Pengukuran memainkan peranan yang sangat 
penting bagi peningkatan suatu kemajuan ke arah 
yang lebih baik. Berkaitan dengan pengukuran 
kinerja, pemilihan ukuran-ukuran kinerja yang tepat 
dan berkaitan langsung dengan tujuan-tujuan 
strategis organisasi adalah sangat penting dan 
menentukan. Pengukuran kinerja merupakan suatu 
cara mengukur arah dan kecepatan perubahan, yang 
dapat diibaratkan seperti meteran pengukur 
kecepatan dari sebuah mobil [6]. Demikian halnya 
dengan pengukuran di bidang Teknologi Informasi 

No Makalah : 094
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(TI) yang  dilakukan untuk mengetahui sejauh mana 
TI berperan dalam pencapaian tujuan organisasi. 
IT Scorecard juga dikenal dengan sebutan IT BSc 
atau IT Balanced Scorecard, merupakan suatu 
metode dalam melakukan perencanaan strategi dan 
pengukuran kinerja TI hasil adopsi dari metode 
Balanced Scorecard yang dikembangkan pertama 
kali oleh Kaplan dan Norton pada tahun 1996 [7]. 
Van Grembergen mulai melakukan adopsi terhadap 
Balanced Scorecard untuk digunakan pada 
Departemen Teknologi Informasi, karena 
menurutnya Departemen Teknologi Informasi 
menyediakan layanan bagi internal organisasi 
sehingga perspektif-perspektif yang digunakan juga 
harus diubah dan disesuaikan [8]. Keempat 
perspektif IT Scorecard hasil adopsi dari perspektif 
BSc adalah perspektif Corporate Contribution, 
perspektif Customer Orientation, perspektif 
Operational Excellence, dan perspektif Future 
Orientation. 
 

 
Gambar 1.  Perspektif IT Scorecard 

The Balanced Scorecard and IT Governance, 2000 
 
Berikut adalah penjelasan untuk masing-masing 
perspektif IT Scorecard: 
1. Corporate Contribution 
 Perspektif yang berfungsi menghubungkan 

antara IT Scorecard dengan tujuan bisnis, 
sehingga ketiga perspektif yang lain akan 
terpetakan menuju perspektif ini baik secara 
langsung maupun tidak. 

2. Customer Orientation 
 Pada perspektif ini strategi yang dikategorikan 

digunakan untuk mengukur kinerja TI dari sisi 
pelanggan TI tersebut. Misal, bagaimanakah 
dampak TI bagi pengguna, seperti apakah 
dengan adanya TI pengguna terbantu dan 
sebagainya. 

3. Operation Excellence 
 Strategi-strategi yang dihasilkan ditujukan untuk 

mendukung proses operasional bisnis, bagaimana 
dengan TI proses bisnis yang ada semakin efisien 
dan efektif. 

4. Future Orientation 
 Fokus dari strategi-strateginya adalah sumber 

daya yang dibutuhkan untuk mendukung 

keseluruhan TI yang telah ada, baik itu dari sisi 
manusia, perangkat lunak, perangkat keras dan 
lain sebagainya.  

3. Metode Penelitian 
 

Secara garis besar diagram alir metode penelitian 
terbagi menjadi empat tahapan, yaitu: tahap 
perancangan IT Scorecard, pembobotan dan 
penentuan prioritas KPI, pengukuran kinerja TI, dan 
rekomendasi yang diberikan. Tahap perancangan IT 
Scorecard dilakukan melalui beberapa proses yaitu: 
analisa visi dan misi KPDE Lamongan, identifikasi 
strategic objectives KPDE Lamongan, validasi dan 
verifikasi untuk proses penyelarasan antara visi misi 
dan strategic objectives, serta penetapan Key 
Performance Indicators (KPI) beserta target KPI. 
Tahap ini sudah dilaporkan pada makalah 
sebelumnya dan sudah dipublikasikan [9]. 
 

 

Gambar 2. Metode Penelitian 

 
4. Hasil dan Pembahasan 
4.1 Rancangan IT Scorecard 

 
Ukuran IT Scorecard dengan strategi yang telah 
dihubungkan dapat digunakan untuk menentukan 
tujuan dan tolok ukur atau Key Performance 
Indicator (KPI) untuk masing-masing perspektif. 
Dari KPI tersebut organisasi dapat menentukan 
target yang ingin dicapai sebagai acuan dalam 
menyusun kriteria penilaian terhadap kinerja TI 
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pada organisasi. Adapun skor untuk pencapaian 
target  dikategorikan sebagai berikut : 
Skor 1 :  Target  tidak tercapai (jelek/kurang). 
Skor 2 : Target belum tercapai tetapi pencapaian 

mendekati target (biasa/sedang).  
Skor 3 :  Target tercapai atau terlampaui (bagus/ 

diprioritaskan).  

Setelah memenuhi proses penentuan tolok ukur 
(KPI), target, kriteria penilaian dan skor, maka 
dibuat rancangan IT Scorecard yang sesuai dengan 
kondisi organisasi untuk tiap-tiap perspektifnya 
seperti dalam Tabel 1. 

 
Tabel 1. Rancangan IT Scorecard 

Tujuan KPI Target Kriteria Penilaian Skor 
Corporate Contribution

Terlaksananya 
rencana kerja dan 
program kegiatan 
bidang TIK secara 
optimal. 

Jumlah prosentase 
anggaran untuk Teknologi 
Informasi 

34,70% 
 

Anggaran ≤ 31,54% 
31,54% < anggaran < 34,70% 

anggaran ≥ 34,70% 

1 
2 
3 

Jumlah kegiatan TI yang 
terlaksana 

77,00% 
 

Kegiatan ≤ 70,00% 
70,00% < kegiatan < 77,00% 

kegiatan  ≥ 77,00% 

1 
2 
3 

User Orientation
Meningkatnya 
jumlah pengunjung 
situs resmi pemkab 
lamongan. 

Peningkatan jumlah 
pengunjung website 
 

33,36% 
 

pengunjung ≤ 30,33% 
30,33% < pengunjung < 33,36% 

pengunjung  ≥  33,36%  

1 
2 
3 

Penurunan jumlah 
keluhan terhadap layanan 
 

22,61% 
 

Penurunan Keluhan  ≤ (20,55%) 
(20,55%) < p. Keluhan < (22,61%) 

Penurunan keluhan ≥ (22,61%) 

1 
2 
3 

peningkatan keluhan yang 
direspon 

83,11% Keluhan direspon  ≤ 75,56% 
75,56% < Keluhan direspon < 83,11% 

Keluhan direspon ≥ 83,11%  

1 
2 
3 

Kecepatan dalam 
merespon keluhan 

10 hari 
kerja 

Kecepatan respon  ≥ 15 hr 
15 hr > Kecepatan respon > 10 hr 

Kecepatan respon ≤ 10 hr  

1 
2 
3 

Operation Excellence
Meningkatnya 
pengembangan dan 
pemeliharaan alat-
alat sandi dan 
telematika  

Peningkatan kuantitas alat 
sandi dan telematika 

8,00% Peningkatan Alat  ≤ 7,27% 
7,27% < p. Alat < 8,00% 

Peningkatan Alat  ≥ 8,00% 

1 
2 
3 

Peningkatan alat sandi dan 
telematika yang baik 

80,17% Peningkt. AST baik  ≤ 72,88% 
72,88%< p. Alat < 80,17% 

Peningkt. AST baik ≥ 80,17% 

1 
2 
3 

Meningkatnya 
perluasan dan 
pemeliharaan 
jaringan 

Peningkatan kuantitas 
Jaringan 

11,38% 
 

Peningkatan Jaringan ≤ 10,34% 
10,34% < jaringan < 11,38% 

Peningkatan Jaringan ≥ 11,38% 

1 
2 
3 

Peningkatan Jaringan 
yang baik 

95,10% Jaringan  baik ≤ 86,46% 
86,46% < jaringan < 95,10% 

Jaringan baik ≥ 95,10% 

1 
2 
3 

Meningkatnya 
aplikasi yang 
berbasis web 

Peningkatan jumlah 
aplikasi berbasis web 

13,75% 
 

Peningkatan Aplikasi ≤ 12,50% 
12,50% < Aplikasi < 13,75% 

 Peningkatan Aplikasi  ≥ 13,75%  

1 
2 
3 

Peningkatan jumlah 
database 

13,75% Peningkatan Database ≤ 12,50% 
12,50% < Database < 13,75% 

Peningkatan Database ≥ 13,75% 

1 
2 
3 

Frekuensi pemeliharaan 
database 

12 kali/ th Pemeliharaan ≤ 11 kali/ th 
11 kali/ th < pemeliharaan < 12 kali/ th 

Pemeliharaan ≥ 12 kali/ th 

1 
2 
3 

Future Orientation
Meningkatnya 
kualitas sumber 
daya manusia di 
bidang TIK. 

Jumlah personil KPDE 
yang berlatar belakang 
pendidikan TI 

38,50% SDM TI  ≤ 35,00% 
35,00%  < SDM TI  < 38,50% 

SDM TI  ≥ 38,50% 

1 
2 
3 

Jumlah Personil KPDE 
yang dilatih TI 

11,00% 
 

SDM dilatih TI  ≤ 10,00 % 
10,00%  < Jumlah < 11% 
SDM dilatih TI  ≥ 11% 

1 
2 
3 
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4.2 Pembobotan dan Penentuan Prioritas KPI 
 

Data untuk pembobotan KPI diperoleh dengan 
menyebarkan kuisioner kepada (5) lima orang  
responden yang berasal dari manajemen menengah 
ke atas pada Kantor PDE Kabupaten Lamongan, 
yaitu Kepala KPDE, Kasi Manajemen Informasi, 
Kasi Dukungan Teknis, Kasi Sandi dan Telematika 
serta Kasubbag. Tata Usaha. Data tersebut kemudian 
diolah menggunakan alat bantu berupa Software 
Expert Choice 2000, sehingga diperoleh struktur 
pembobotan KPI berdasarkan perspektif IT 
Scorecard seperti ditunjukkan pada Gambar 3.  

 

4.3 Pengukuran Kinerja TI dengan IT 
Scorecard 
 

Langkah selanjutnya setelah rancangan IT  
Scorecard selesai dibuat, adalah melakukan 
pengukuran kinerja TI di empat perspektif dalam IT 
Scorecard. Pengukuran kinerja TI dilakukan dengan 
membandingkan target yang telah ditetapkan dengan 
hasil pencapaiannya untuk setiap KPI selama tiga 
tahun yaitu tahun 2008, 2009 dan 2010. Secara 
umum hasil pengukuran kinerja TI pada KPDE 
berdasarkan empat perspektif IT Scorecard 
ditunjukkan pada Tabel 2. 

 
 

 
 
 
 
 
 
       
 
 
          
            
        
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Gambar 3. Struktur Pembobotan IT Scorecard 
 
4.4 Evaluasi Hasil Pengukuran dan 

Rekomendasi 
 

Dengan memperhatikan capaian kinerja terhadap 
target yang ditetapkan mulai tahun 2008 sampai 
dengan tahun 2010, hasil pengukuran kinerja TI 
secara keseluruhan pada Kantor Pengolahan Data 

Elektronik Kabupaten Lamongan mengalami 
peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah KPI 
dengan skor 3, dimana dari 15 (lima belas) KPI yang 
ada, sepuluh diantaranya mencapai skor 3. 
Sedangkan lima lainnya terbagi menjadi dua KPI 
dengan skor 2, dan tiga KPI dengan skor 1. Apabila 
ditinjau dari perspektif IT Scorecard, perspektif 

0,149

0,212

0,050

GOAL 
KINERJA_TI 

Corporate 
Contribution 

0,216 

Prosentase 
anggaran TI 

Jumlah kegiatan TI 
yang terlaksana 

Peningkatan 
jumlah pengunjung 
website

Penurunan 
jumlah keluhan 
terhadap layanan

Peningkatan 
jumlah keluhan 
yang direspon 

Peningkatan 
kuantitas alat 
sandi telematika 

Jumlah alat sandi 
telematika yang 
berkondisi  baik

Peningkatan 
jumlah Jaringan 

Jumlah jaringan yang 
berkondisi baik 

Peningkatan jumlah 
aplikasi berbasis web 

Peningkatan jumlah 
database

Jumlah 
Personil KPDE 
yang dilatih TI

Jumlah personil 
KPDE yang ber 
pendidikan TI 

Frekuensi pemeliharaan 
database 

User 
Orientation 

0,480

Operation 
Excellence 

0,223

Future 
Orientation 

0,082 

0,131 

0,085 

Peningkatan 
jumlah keluhan 
yang direspon 

0,069

0,027

0,012

0,019

0,063

0,034

0,048

0,018 0,045 

0,036 
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User Orientation mencapai target dengan skor kinerja tertinggi yaitu sebesar 0,897. 
Tabel 2. Hasil pengukuran Kinerja TI KPDE tahun 2008 s.d 2010 

Perspektif Target 
Capaian Rata2 

Capaian 
Skor Bobot Jumlah Total 

2008 2009 2010 
Corporate Contribution                                                                                                                                  

 0,386 
- Prosentase 

anggaran TI 
34,70% 17,96% 34,71% 22,97% 25,21% 1 0,131 0,131  

- Jumlah kegiatan 
TI yang 
terlaksana 

77,00% 
 

50,00% 83,33% 83,33% 77,78% 3 0,085 0,255  

User Orientation                                                                                                                                              
0,897 

- Peningkatan 
jumlah 
pengunjung 
website 

33,36% 
 

31,33% 33,83% 32,07% 32,41% 2 0,050 0,100  

- Penurunan jumlah 
keluhan terhadap 
layanan 

22,61% 
 

(15,56%) (18,42%) (38,71%) (13,86%) 3 0,212   

- Peningkatan 
jumlah keluhan 
yang direspon 

83,11% 89,47% 93,55% 84,21% 89,08% 3 0,149 0,447  

- Kecepatan dalam 
merespon 
keluhan 

10 hari 
kerja 

14 hari 10 hari 7 hari 10 hari  3 0,069   

Operation Excellence  
0,539 

- Peningkatan 
kuantitas alat 
sandi dan 
telematika 

8,00% 16,36% 7,81% - 8,6% 3 0,018 0,054  

- Jumlah alat sandi 
telematika 
berkondisi baik 

80,17% 81,25% 73,91% 84,06% 79,74% 2 0,048   

- Peningkatan 
jumlah jaringan 

11,38% 
 

10,36% 17,92% (5,60%) 7,44% 1 0,034 0,034  

- Jumlah jaringan 
yang berkondisi 
baik 

95,10% 88,68% 85,60% 90,68% 88,32% 1 0,063 0,063  

- Peningkatan 
jumlah aplikasi 
yang berbasis web 

13,75% 
 

22,22% 9,09% 16,67% 27,63% 3 0,019 0,057  

- Peningkatan 
jumlah database 

13,75% 22,22% 9,09% 16,67% 27,63% 3 0,012 0,036  

- Frekuensi 
pemeliharaan 
database 

12 kali/ 
th 

12 kali/ 
tahun 

12 kali/ 
tahun 

12 kali/ 
tahun 

12 kali/ 
tahun 

3 0,027 0,081  

Future Orientation  
0,198 

- Jumlah pegawai 
yang 
berpendidikan TI 

38,50% 36,84% 39,13% 44,00% 39,99% 3 0,045   

- Jumlah pegawai 
yang dilatih TI 

11,00% 
 

15,79% 21,74% 16,00% 17,84% 3 0,036 0,108  

 
Gambar 2. Grafik Hasil Pengukuran Kinerja TI KPDE Tahun 2008 s.d 2010 
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Tabel 3. Rekomendasi yang Diberikan 
KPI Tiap Perspektif  Skor Rekomendasi 

Corporate Contribution  KPI prosentase anggaran TI hendaknya menjadi 

- Prosentase anggaran TI 1 perhatian pihak manajemen, agar ke depannya hal 

- Jumlah kegiatan TI yang terlaksana 3 ini tidak berefek kurang bagus pada  kegiatan TI. 

User Orientation   

- Peningkatan jumlah pengunjung website 2 Hampir seluruh KPI dalam perspektif ini memiliki 

- Penurunan jumlah keluhan terhadap layanan 3 skor kinerja yang baik, sehingga kondisi yang ada 

- Peningkatan jumlah keluhan yang direspon 3 supaya dipertahankan. Khusus untuk KPI  jumlah  

- Kecepatan dalam  merespon  keluhan 3 pengunjung website agar lebih ditingkatkan lagi. 

Operation Excellence   

- Peningkatan kuantitas alat sandi dan telematika 3 Dari tujuh KPI yang ada, lima diantaranya sudah   

- Jumlah alat sandi telematika berkondisi baik 2 dalam kondisi bagus yang layak dipertahankan.  

- Peningkatan kuantitas jaringan 1 Khusus untuk dua KPI yang terkait dengan jaringan 

- Jumlah jaringan yang berkondisi baik 1 hendaknya menjadi perhatian serius, karena skor 

- Peningkatan jumlah aplikasi yang berbasis web 3 kinerja yang kurang bagus. Jumlah jaringan yang 

- Peningkatan jumlah database 3 Meningkat harus seimbang dengan kondisi jaringan 

- Frekuensi pemeliharaan database 3 yang terjaga dengan baik. 

Future Orientation   

- Jumlah pegawai yang berpendidikan TI 3 Skor kinerja untuk kedua KPI dalam perspektif ini 

- Jumlah pegawai yang dilatih TI 3 bagus, untuk ke depannya patut dipertahankan. 

 
Adapun rekomendasi seperti terlihat pada Tabel 3, 
diberikan berdasarkan evaluasi terhadap hasil 
pengukuran kinerja TI yang telah dilaksanakan. Pada 
tahapan ini akan dimunculkan hal-hal apa saja yang 
masih kurang sehingga perlu diperbaiki, dan apa-apa 
saja sudah baik untuk terus ditingkatkan. Adapun 
rekomendasi untuk KPI di masing-masing perspektif 
diberikan sesuai dengan rata-rata pencapaian target 
setiap tahun dan kategori yang telah ditetapkan 
sebelumnya. Secara umum KPI yang termasuk 
kategori skor 1 hendaknya lebih diperhatikan, untuk 
KPI dengan skor 2 agar lebih ditingkatkan dan untuk 
KPI aman yakni yang mencapai skor 3 supaya tetap 
dipertahankan. 

 
5. Kesimpulan 
Pengukuran  kinerja TI merupakan satu langkah 
yang perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana 
TI berperan dalam pencapaian tujuan organisasi, tak 
terkecuali pada organisasi pemerintah. Dengan 
pengukuran kinerja berbasis IT Scorecard, 
keselarasan antara kinerja TI dan strategi TI dapat 
tercipta dan hal ini akan mendukung pencapaian 
tujuan bisnis suatu organisasi karena pencapaian 
target kinerja setiap KPI menjadi terukur dan 
terpantau.  
Meski data-data yang digunakan pada makalah ini 
berasal dari Kantor Pengolahan Data Elektronik 
Kabupaten Lamongan, secara garis besar hasil studi 
berupa yakni kerangka pengukuran kinerja TI 
berbasis IT Scorecard ini dapat pula diterapkan 
untuk organisasi pemerintah yang melaksanakan 
tugas pokok di bidang TI di Pemerintah Kabupaten 
atau Kotamadya lainnya.  
 

Daftar Pustaka: 

[1] Sarno, Riyanarto, 2009, Strategi Sukses Bisnis 
dengan Teknologi Informasi berbasis 
Balanced Scorecard dan Cobit, ITS Press, 
Surabaya 

[2] Stewart, Rodney, 2007,  IT Enhanced Project 
Information Management in Construction, 
Automation in Construction 16, 511-517 

[3] Lee, Amy, 2008, A Fuzzy AHP and BSC 
Approach For Evaluating Performance Of IT 
Department in The Manufacturing Industry of 
Taiwan, Expert Systems With Applications 34, 
96-107 

[4] Millis, Koen, 2004, The Use of the Balanced 
Scorecard For the Evaluation of ICT Project, 
International Journal of Project Management
Vol. 22 PP. 87-97 

[5] Quezada, Luis, 2009, Method For Identifying 
Strategic Objectives in Strategy Maps, 
International Journal of Production Economis 
122, 492-500 

6] Gaspersz, Vincent, 2006, Balanced Scorecard 
dengan Six Sigma untuk Organisasi Bisnis dan 
Pemerintah, Gramedia, Jakarta 

[7] Kaplan dan Norton, 2000, Balanced 
Scorecard, Menerapkan Strategi Menjadi Aksi, 
Erlangga, Jakarta 

[8] Van Grembergen, Wim, 2000, The Balanced 
Scorecard and IT Governance, Information 
Control System Journal, Vol. 2, 40-43. 

[9] Harumdianti, Ike, 2011, Perancangan IT 
Scorecard untuk Pengukuran Kinerja TI pada 
Organisasi Pemerintah, SESINDO 2011. 

 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2012, STMIK - STIKOM Bali 23-25 Pebruari 2012 

373 
 

ANALISA DAN SIMULASI BANDPASS FILTER CHEBYSHEV 
UNTUK FETAL DOPPLER MENGGUNAKAN TOOLS MENTOR 

GRAPHICS 
 

Desy Kristyawati1, Dyah Nur’ainingsih2 
 

Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Gunadarma 
Jl. Margonda Raya 100 Depok 16424 

 
 desy_kristyawati@staff.gunadarma.ac.id, dyahnur@staff.gunadarma.ac.id  

 
Abstrak 

 
Fetal Doppler merupakan alat pendeteksi jantung bayi dalam kandungan. Dapat diketahui bahwa detak jantung bayi 
dalam kandungan dalam  keadaan normal berada dalam kisaran 120-140 detak per menit. Maka untuk memisahkan 
frekuensi detak jantung bayi dengan frekuensi detak jantung ibu, digunakan bandpass filter. Dari hasil perhitungan 
kisaran detak jantung bayi dalam kandungan maka dapat diperoleh frekuensi detak 2-3 Hz. Untuk menyaring 
frekuensi tersebut digunakan bandpass filter. Dilakukan percobaan dengan menggunakan jenis filter yaitu bandpass 
filter Chebyshev. Kemudian hasil perhitungan secara teori akan disimulasikan menggunakan tools Mentor Graphic.    
 
Kata Kunci : Bandpass filter, Op Amp, Frekuensi, Mentor Graphic 
 
1. Pendahuluan 
 

Fetal Doppler merupakan alat pendeteksi jantung 
bayi dalam kandungan.. Belakangan ini harga Doppler 
yang paling murah 1,5 juta rupiah. Sedangkan Doppler 
yang bisa sekaligus mencetak harganya sekitar 40 juta. 
Oleh karena itu maka dibuat alat lebih murah dengan 
menggunakan komponen yang lebih sedikit. Dimana 
komponen-komponen yang telah dirancang akan di 
fabrikasi sehingga mendapatkan Fetal Doppler yang 
secara fisik lebih kecil [7]. 

Disini penulis membahas tentang perancangan 
filter dengan menggunakan bandpass filter Chebyshev. 
Untuk mengetahui hasil rancangan yang terbaik yang 
akan digunakan Fetal Doppler. Dari hasil penelitian 
sebelumnya diketahui bahwa detak jantung bayi dalam 
kandungan yang normal berkisar antara 120-140 detak 
per menit [6]. Cara mendengarkan detak jantung bayi 
dalam kandungan yang nyaris tidak terdengar disini 
adalah dengan menggunakan stetoskop. Tetapi 
kendalanya apabila menggunakan steteskop adalah 
suara yang ditangkap oleh stetoskop masih bercampur 
antara detak jantung ibu dan janin. Dengan 
menggunakan data detak jantung bayi dalam 
kandungan yang normal maka didapat bahwa 
frekuensi detak jantung bayi dalam kandungan 
berkisar antara 2-3 Hz[6]. Untuk memisahkan suara 
berdasarkan frekuensi maka digunakan bandpass filter. 
Dengan menggunakan rangkaian filter, memisahkan 
detak jantung berdasarkan rentang frekuensinya. 
Interferensi dari detak jantung ibu disingkirkan. Yang 
lolos ke tahap berikutnya hanya detak jantung janin[7]. 

 Masalah yang dibahas dalam penulisan ini 
adalah perancangan filter, dimana dalam perancangan 
ini digunakan bandpass filter Chebyshev[4]. Yang 
nantinya akan disimulasikan dengan menggunakan 
Mentor Grafik untuk mengetahui apakah hasil 
rancangan tersebut sesuai dengan perhitungan secara 
teori. 
Penulisan ini dibuat dengan tujuan: 

1. Menghasilkan rancangan Bandpass Filter 
yang paling baik dengan hasil yang maksimal 

2. Melakukan simulasi perancangan dilakukan 
dengan menggunakan Mentor Grafik sesuai 
dengan hasil perhitungan secara teori. 

 Penelitian ini berguna untuk mengetahui hasil 
rancangan Bandpass Filter Chebyshev yang nantinya 
akan digunakan untuk merancang Fettal Doppler yang 
digunakan untuk menyaring frekuensi detak jantung 
janin dengan detak jantung ibunya. 
 
2. Tinjauan Pustaka 
 
Transconductance CMOS OP-AMP (OTA) 

Fungsi op-amp  pada ADC pipeline 
digunakan proses sample and hold (SHA)  dan 
multiplying, syarat Spesifikasi op-amp pada ADC 
pipeline [Boaz.S.T,2004] [J.Baker,1998] 
[B.Razawi,2001[Lisha.L,2007][Xin 
Jiang,2003][G.Palmisano,2001]:  
 Gain Open Loop (AoL) ≥ 2N+2 V/V. 
 Gain Open Loop (dB) ≥ 20.Log 2N+2 V/V.                       

(2.11) 
 Gain Close Loop (AcL) = 2 V/V 

No Makalah : 095
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 Frekuensi Unity (ƒu) ≥ 0,22(N + 1) ƒclock.                                               
(2.12) 

 
Pada gambar 1 diagram blok penyusun dua 

stage op-amp CMOS dan gambar 2 rangkaian op-amp 
OTA, penguat differensial (M1-4) menyediakan dua 
masukan membalik dan tak membalik dengan 
menyebabkan noise dan offset. Penguatan tinggi (high 
gain M6-7) hampir mirip dengan gerbang not bila op-
amp menggerakkan beban rendah maka diikuti oleh 
stage penyangga (buffer),  arus bersama (IM5) 
disediakan oleh rangkaian cermin arus. 

 

 
Gambar 1. Blok diagram 2-Stage Op-Amp 

Transconductance. [J.Baker,1998] 
 

 
Gambar 2. Rangkaian 2-stage OP-AMP 

Transconductance. [J.Baker,1998] 
 

Op-amp ideal mempunyai karakteristik, 
penguatan mode terbuka tak terhingga (AoL= ~), 
penguatan mode tertutup (Buffer= AcL) = 1, 
impedansi masukan tak terhingga (RIN= ~Ω), 
impedansi keluaran hampir sama 0 (Ro≈ 0Ω), Lebar 
pita penguatan (GBW=~), besar Vout = AV(V+-V-), 
dengan Av digunakan disain pada penguatan mode 
terbuka (AoL). Gambar 2.32 rangkaian uji AoL dan 
Phase margin dan gambar 2.33 hasil pengukuran nilai 
AoL dan PM.  

 
Gambar 3. Rangkaian Uji Karakteristik AoL dan 

PM.[J.Baker,1998] 

 

 
Gambar 4. Grafik Gain  AoL dan PM.[ Lisha.L,2007] 

 
Semua op-amp mempunyai  batasan pada 

jangkauan tegangan operasi kerjanya, batasan CMIR 
(common mode input range) adalah batasan skala 
jangkauan tiap masukan op-amp, diluar batasan 
tersebut menyebabkan keluaran distorsi atau 
terpotong, pada  gambar 5. rangkaian uji CMR. 

 
Gambar 5. Rangkaian Uji CMR OP-AMP. 

.[J.Baker,1998] 
 
Filter [4] 

Filter adalah sebuah rangkaian yang 
dirancang agar melewatkan suatu pita frekuensi 
tertentu seraya memperlemah semua isyarat doluar 
pita ini. Jaringan-jaringan filter biasa bersifat aktif 
maupun pasif. Jaringan-jaringan filter pasif hanya 
berisi tahanan, inductor, dan kapasitor saja. Fiter-filter 
aktif menggunalan tyransistor atau op amp ditambah 
tahanan, inductor, dan kapasitor. Tetapi inductor 
jarang digunakan dalam filter-filter aktif, sebab 
ukurannya besar dan mahal dan bisa memiliki 
komponen-komponen bertahanan dalam yang besar.  

Dengan Filter kita dapat menyaring frekuensi 
yang kita inginkan, ada beberapa jenis filter, tetapi 
pada penulisan ini penulis menggunakan bandpass 
filter Chebyshev. 
Karakteristik Bandpass  Filter sebagai berikut: 

 
Gambar 6. Bandpass Filter 
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Gambar 7. Chebyshev Lowpass Filter 

 
Keuntungan: 
1. Memerlukan orde yang lebih dari butterworth 

untuk memenuhi spesifikasi tertentu 
 
Kerugian: 
1. Terdapat ripple pada Passband 
2. Lebih sulit dirancang 
 
Ciri – ciri dari Chebyshev: 
1. W = 1 → akhir dan ripple untuk frekuensi 

setengah daya untuk chebyshev adalah  















 


1

cosh
1

cosh 1

n
whp  

2. Memiliki nilai redaman (attenuation) yang lebih 
besar dari butterworth 

3. Nilai Q lebih besar 
4. Karakteristik dari phasa bertambah sifat non 

linearitasnya 
 

3. Metodologi  Penelitian 
 
Tahap-tahap perancangan bandpass filter Butterworth 
dan bandpass filter Chebychev adalah sebagai berikut : 
 
 Bandpass Filter Chebychev[4] 

Langkah-langkah perancangan BandPass 
Chebychev 

 
Gambar 8. BandPass Chebychev 

 

Ωs = 
12

34







  b = ω2 – ω1 

ωo = 21     Q = 
b

o
 

 
Dikerjakan pada LowPass Chebychev terlebih 

dahulu 
 

 
Gambar 9. LowPass Chebychev 

 

n = 
s
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n
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n

90
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Kutub dari LowPass 

S2 = 22   

S1 = 1   

S2 =  sincos oo   

cos2 o  

sin2 o → orde 2 

oS 1  

o1 →orde 1 

 
Algoritma Geffe 
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Rangkaian BandPass Chebychev yang digunakan 

adalah menggunakan rangkaian Delyiannis & Friends 
seperti dibawah ini 

 
Gambar 10. Rangkaian Delyiannis & Friends 
( Sumber : Operational Amplifiers and Linier 

Integrated Circuits) 
 
Bandpass Filter Chebyshev 

 
Langkah-langkah merancang Chebyshev: 
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9. Rancang 
 

Rangkaian BandPass Chebyshev yang digunakan 
adalah menggunakan rangkaian Delyiannis & Friends 
seperti gambar diatas. 
 
4. Hasil  dan Pembahasan 
 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 
secara teori hasil perancangan filter yang telah 
dilakukan yaitu BandPass Filter Chebyshev. Yang 
nantinya hasil rancangan filter yang didapat akan 
digunakan untuk pembuatan alat Fetal Doppler. 
Digunakan filter Bandpass karena frekuensi yang akan 
diambil adalah frekuensi tertentu yang berkisar antara 
2-3 hz berdasarkan perhitungan. Dari hasil rancangan 
yang didapat juga disimulasikan dengan menggunakan 
software Mentor Grafik yang apabila hasil rancangan 
yang dibuat sesuai dengan teori yang ada maka, 
kemudian dibuat secara fisik filter tersebut. 

 
Bandpass Filter Chebyshev 2-3 Hz[4] 
 

Perancangan dengan menggunakan Bandpass 
filter Chebyshev yang menyaring frekuensi 2 - 3 Hz 
dengan menggunakan 0.1µF. 
 

 
Gambar 11. Kurva Chebyshev Bandpass Filter 2-3 Hz 

 
srad /142,35.02  ≈ 3 rad/s 

srad /566,1222  ≈ 13 rad/s 

srad /850,1832  ≈ 19 rad/s 

srad /416,3152  ≈ 31 rad/s 
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Gambar 12. Kurva ω, rad/s Chebyshev Bandpass Filter 
2-3 Hz 
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Gambar 13. Kurva Chebyshev Lowpass Filter 2-3 Hz 
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Gambar 14. Blok Diagram Rangkaian Chebyshev 

Bandpass Filter 2-3 Hz 
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Tabel 1.Hasil Nilai Komponen Chebyshev Bandpass 

Filter 2-3 Hz 
Komponen Rangkaian 1 Rangkaian 2 

Ωo 13 19 
Q 3.805 3.805 
Kf 13 19 
R1lama 269 & 1 1 
R2lama 58 58 
Clama 0.131 0.131 
Cbaru 0.1µF 0.1µF 
Km 100769 68947 
R1baru 27MΩ &101KΩ 69KΩ 
R2baru 5.8MΩ 4MΩ 

 
Gambar 15. Rangkaian Chebyshev Bandpass Filter 2-3 

Hz  
 
Gambar 16 adalah hasil simulasi dengan menggunakan 
tools Mentor Graphics. Tampak pada gambar bahwa 

terdapat riak/ripple pada pass band karena 
menggunakan bandpass  chebyshev filter. 

 

 
 

Gambar 16.Simulasi Chebyshev Bandpass Filter 2-3 
Hz  

5. Kesimpulan 
 Dari hasil uji coba dan pengambilan data 
Filter Chebyshev 2-3 Hz berdasarkan simulasi dapat 
disimpulkan : 

1. Dengan menggunakan Chebyshev Filter lebih 
baik dan lebih efisien dalam pemakaian 
komponen.  

2. Hasil simulasi yang dilakukan dengan 
menggunakan Mentor graphics sesuai dengan 
hasil perhitungan secara teori. 
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Abstrak 

COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology) adalah sekumpulan dokumentasi best 
practices yang dibuat oleh Information Systems Audit and Control Association (ISACA) dan IT Governance 
Institute (ITGI) untuk tata kelola teknologi informasi (TI) yang dapat membantu auditor, pengguna (user), dan 
manajemen untuk menjembatani gap antara resiko bisnis, kebutuhan control dan masalah-masalah teknis TI. 
Pada penelitian ini dilakukan penetapan strategi pencapaian tingkat kematangan TI untuk proses plan and 
organize (PO) 1 dari COBIT yaitu mendefinisikan rencana strategi TI pada studi kasus BKD Kabupaten Gresik. 
Dengan menetapkan strategi pencapaian kematangan TI secara bertahap maka proses pembelajaran menuju 
pematangan proses PO 1 dalam instansi dapat berlangsung efektif sehingga instansi dapat melakukan 
perancangan solusi dengan mendefinisikan tindakan perbaikan untuk memperbaiki tata kelola TI nya sesuai 
dengan kondisi TI  yang diharapkan. Selain itu pada penelitian ini juga dilakukan perbandingan antara kondisi 
TI saat ini yang tanpa menggunakan metode dengan hasil dari usulan tindakan perbaikan yang memakai metode 
COBIT. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa usulan tindakan perbaikan yang memakai metode COBIT 
lebih baik daripada kondisi TI saat ini yang tanpa menggunakan metode 
 
Kata kunci : Tata kelola TI, Control Objective For Information And Related Technology,COBIT, Plan and 
Organise (PO), penetapan strategi pencapaian tingkat kematangan TI, usulan tindakan perbaikan tingkat 
kematangan TI 
 
 
 
 
1. Pendahuluan  
 
Penerapan tata kelola pemerintahan dan percepatan 
penerapan TI pada pemerintahan membuat instansi-
instansi pemerintah harus meningkatkan fungsi 
teknologi informasinya. Dengan meningkatnya 
peran TI maka investasi di bidang TI semakin besar 
dan kompleks dalam pengelolaannya. Oleh karena 
itu dibutuhkan suatu tata kelola TI yang sesuai 
dengan kebutuhan masing-masing instansi. 
Tata kelola TI pada domain PO 1 yaitu 
mendefinisikan rencana strategi TI sangat penting 
bagi instansi pemerintah karena merupakan langkah 
awal dalam menentukan tujuan instansi sesuai 
dengan kebutuhan TI ke depan nya. Proses ini 
dibutuhkan untuk mengelola dan mengarahkan 
sumber daya TI sejalan dengan strategi dan prioritas 
bisnis. Pada proses mendefinisikan rencana strategi 
TI ini mencakup pengelolaan nilai TI, menyelaraskan 
antara visi misi dengan TI, menilai kemampuan dan 
kinerja instansi saat ini, merencanakan strategi TI, 

merencanan teknis TI dan mengelola portfolio TI. Tujuan 
yang dibahas dalam penelitian ini adalah untuk 
memberikan solusi terhadap instansi berupa usulan 
tindakan perbaikan sehingga dapat memenuhi 
kondisi tata kelola TI yang diharapkan dan 
membandingkan antara kondisi tata kelola TI saat ini 
yang tidak menggunakan metode dengan kondisi 
yang menggunakan usulan tindakan perbaikan 
menggunakan metode COBIT . Dalam mewujudkan 
tata kelola TI sesuai dengan kondisi yang 
diharapkan, dilakukan uji validasi dan reliabel data 
kuesioner tingkat kematangan,  analisis kesenjangan 
antara kondisi tata kelola TI saat ini dengan yang 
diharapkan yang sudah dilakukan pada penelitian 
sebelumnya[1], penetapan strategi pencapaian 
tingkat kematangan TI yang dilanjutkan dengan 
menentukan tindakan perbaikan sebagai solusi untuk 
menuju tata kelola TI yang lebih baik. 
Hasil penelitian ini bisa diterapkan pada organisasi 
yang belum pernah mengkaji tata kelola TI nya 
dengan metode apa pun dan organisasi yang 

No Makalah : 097
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mempunyai visi untuk meningkatkan pelayanan 
kepegawaiannya dengan menyelaraskan antara 
tujuan organisasi dengan kebutuhan TI nya. BKD 
Kabupaten Gresik adalah salah satu contoh 
organisasi yang memiliki karakteristik tersebut. 
Berbagai kerangka kerja tata kelola TI tersedia 
diantaranya adalah Information Technology 
Infrastruktur Library (ITIL) yaitu seperangkat 
konsep dan praktik untuk mengelola layanan TI, 
pengembangan dan operasi TI. ITIL memberikan 
deskripsi rinci sejumlah praktik penting TI dan 
menyediakan daftar komprehensif tugas dan 
prosedur yang di dalamnya setiap organisasi dapat 
menyesuaikan dengan kebutuhannya sendiri. Namun 
fokus utama tetap pada services management 
(layanan dukungan dan layanan pengiriman). 
Sedangkan ISO 17799 yaitu kerangka kerja yang 
digunakan secara khusus untuk sistem tata kelola 
keamanan informasi. Keunggulan ISO 17799 adalah 
bersifat lebih rinci bahkan dapat dikatakan bersifat 
teknis karena memberikan petunjuk struktur dan 
konten kebijakan keamanan informasi. Tetapi ISO 
17799 hanya digunakan terbatas untuk tata kelola 
keamanan informasi dan menjadi pedoman yang 
tidak terintegrasi dengan kerangka kerja tata kelola 
TI yang lainnya. 
Pada penelitian ini menggunakan COBIT yaitu 
seperangkat pedoman umum (best practice) untuk 
manajemen TI yang dibuat oleh Information Systems 
Audit and Control Association (ISACA) dan IT 
Governance Institute (ITGI) dimana mempunyai 
keunggulan sebagai serangkaian langkah yang 
diterima secara umum, indikator, proses dan praktik 
terbaik untuk membantu dalam memaksimalkan 
manfaat yang diperoleh melalui penggunaan TI dan 
pengembangan tata kelola TI yang sesuai serta 
pengendalian dalam organisasi. COBIT merupakan 
kerangka kerja tata kelola TI yang dapat terintegrasi 
ke dalam kerangka kerja tata kelola TI yang lebih 
luas dan besar [2].  
 
2. COBIT 

 
2.1 Penetapan Strategi Pencapaian Tingkat 

Kematangan  
 
Strategi pencapaian tingkat kematangan diperlukan 
dengan pertimbangan : 
1. Tahapan kematangan merupakan proses alamiah 

dalam proses perbaikan serta merupakan proses 
pembelajaran yang mana setiap tahapan 
kematangan harus dilalui. 

2. Sinergi dapat dilakukan secara optimal bila 
terjadi keseimbangan tingkat kematangan pada 
keseluruhan atribut. 

3. Perbaikan dilakukan secara bertahap sesuai 
dengan skala prioritas. Atribut dengan nilai 
kematangan yang lebih rendah mendapatkan 
prioritas lebih tinggi untuk dilakukan perbaikan. 

4. Dengan proses perbaikan secara bertahap sesuai 
dengan prioritas maka proses pembelajaran 
menuju pematangan dapat berlangsung secara 
efektif.[3] 
 

2.2 Pendefinisian Usulan Tindakan Perbaikan 
 

Pendefinisian usulan tindakan perbaikan dilakukan 
dengan mempertimbangkan strategi pencapaian 
kematangan yang telah didefinisikan pada tahapan 
sebelumnya. Pendifinisian ini adalah berupa 
tindakan apa yang perlu dilakukan pada setiap 
atribut kematangan yang diarahkan pada tahapan 
pencapaian proses pematangan yang diharapkan[3]. 
 
3. Metodologi Penelitian dan Pembahasan 

 
Metodologi yang digunakan pada penelitian ini 
adalah seperti pada gambar 1. Langkah-langkah 
yang ada pada metodologi penelitian tersebut adalah 
sebagai berikut: 
3.1 Penetapan Strategi Pencapaian Tingkat 

Kematangan 
Untuk mencapai kondisi tingkat kematangan TI 
sesuai dengan yang diharapkan maka memerlukan 
suatu strategi perbaikan yang dilakukan secara 
bertahap agar proses pembelajaran menuju 
kematangan pada proses PO 1 dalam instansi dapat 
berlangsung efektif seperti pada tabel 1. 
3.2 Pendefinisian Usulan Tindakan Perbaikan  
Mengacu pada penetapan strategi pencapaian tingkat 
kematangan yang telah didefinisikan pada tabel 1, 
maka usulan tindakan perbaikan dilakukan dalam 3 
kelompok yaitu: 
1. Pencapaian tingkat kematangan 2 
2. Pencapaian tingkat kematangan 3 
3. Pencapaian tingkat kematangan 4 
Masing – masing kelompok melibatkan 6 atribut 
kematangan. Beberapa tindakan dalam kelompok 
pencapaian tingkat kematangan 2, 3 dan 4 dapat 
dilihat pada tabel 2.  
3.3    Evaluasi 
Setelah mengusulkan tindakan perbaikan langkah 
selanjutnya adalah mengevaluasi dengan 
membandingkan antara kondisi tata kelola saat ini 
yang tanpa menggunakan metode dengan usulan 
tindakan perbaikan menggunakan metode COBIT 
seperti pada tabel 3.  
Tabel 1 Penetapan Strategi Pencapaian Kematangan 

ATRIBUT 
KEMATANGAN 

STRATEGI 
PENCAPAIAN 

AC 2,3,4 
PPP 2,3,4 
TA 2,3,4 
SE 2,3,4 
RA 2,3,4 

GSM 2,3,4 
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Gambar 1 Metodologi Penelitian Yang Digunakan 
 
Untuk analisa tingkat kematangan saat ini (as is), 
analisa tingkat kematangan yang akan datang (to be) 
dan analisa kesenjangan (gap) pada gambar 1 telah 
dilakukan pada penelitian sebelumnya. Hasil gap 
dilanjutkan dengan penetapan strategi pencapaian 

kematangan yang dilanjutkan dengan pendefinisian 
usulan tindakan perbaikan yang hasilnya akan 
dievaluasi dengan membandingkan hasil analisa 
kondisi sekarang yang belum menggunakan metode. 
 

 
Tabel 2 Tabel Pendefisian Usulan Tindakan Perbaikan 

TINGKAT 
KEMATANGAN 

ATRIBUT 
KEMATANGAN 

PENDEFINISIAN USULAN TINDAKAN PERBAIKAN 

2 

AC Menindaklanjuti dan menyelenggarakan semacam forum untuk dapat 
mengkomunikasikan permasalahan rencana strategi TI kepegawaian. 

PPP Mendokumentasikan kebutuhan rencana strategi TI kepegawaian dan 
rencana teknis TI kepegawaian walaupun masih per bidang pada BKD. 

TA 

Menggunakan tools yang ada untuk melakukan perencanaan strategi TI 
kepegawaian walaupun masih secara umum seperti membuat target 
rencana strategi TI berdasarkan data terdahulu tanpa menggunakan 
kerangka kerja . 

SE 
Meningkatkan pengetahahuan bagi staf BKD mengenai rencana strategi 
TI kepegawaian walaupun secara informal seperti melalui pelatihan yang 
dilakukan perorangan. 

RA 
Menerapkan secara umum kepemilikan kegiatan perencanaan strategi TI 
kepegawaian. Menetapkan penanggung jawab perencanaan strategi TI 
kepegawaian pada BKD walaupun secara informal. 

GSM 

Melakukan aktivitas pengawasan terhadap pendefinisian rencana strategi 
TI kepegawaian terutama pada aktivitas penting seperti menyelaraskan 
TI dengan proses bisnis kepegawaian dan membuat rencana teknis TI 
seperti investasi program, layanan TI dan aset TI untuk menunjang 
kelancaran pelayanan kepegawaian. 

3 
AC 

Menjalankan rencana strategi TI kepegawaian oleh masing-masing 
bidang pada BKD walaupun hanya dikonsultasikan dengan pihak yang 
terkait saat dibutuhkan.. 

PPP Melakukan pendefinisian dan pendokumentasian prosedur kepegawaian 
sebagai acuan dalam melakukan aktivitas yang dianggap penting dalam 
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TINGKAT 
KEMATANGAN 

ATRIBUT 
KEMATANGAN 

PENDEFINISIAN USULAN TINDAKAN PERBAIKAN 

mendefinisikan rencana strategi TI kepegawaian seperti prosedur 
membuat rencana strategi TI kepegawaian dan prosedur membuat 
rencana teknis TI kepegawaian. 

TA Membuat rencana strategi TI kepegawaian sudah menggunakan 
beberapa aspek kerangka kerja 

SE 
Melakukan identifikasi kebutuhan keterampilan dalam mendefinisikan 
rencana strategi TI kepegawaian dan mendokumtasikan secara lengkap. 
Mulai melaksanakan pelatihan formal. 

RA 

Menetapkan pelaksana yang bertanggung jawab dalam menjalankan : 
pengelolaan nilai TI untuk memastikan portfolio TI sehingga investasi 
program berjalan baik, membangun proses dua arah antara rencana 
strategi kepegawaian dengan TI yang terintegrasi, menilai kemampuan 
dan kinerja sekarang untuk mengatasi kebutuhan  proses kepegawaian 
yang akan datang, membuat rencana strategi dimana tujuan TI dapat 
memberikan kontribusi pada tujuan strategi BKD, membuat portfolio 
rencana teknis TI yang diperoleh dari rencana strategi, mengelola 
portfolio TI yang memungkinkan untuk investasi program yang 
dibutuhkan untuk pencapaian strategi yang spesifik. 

GSM 

Menetapkan tujuan dan pengukuran dalam perencanaan strategi TI yang 
diselaraskan dengan tujuan kegiatan kepegawaian. Melakukan 
pengawasan terkait dengan pelaksanaan perencanaan strategi TI 
kepegawaian pada sasaran aktivitas berikut : mengelola nilai TI, 
menyelaraskan proses bisnis kepegawaian dengan TI, rencana strategi 
TI, rencana  teknis TI, mengelola portfolio TI, menilai kemampuan dan 
kinerja saat ini yang mencakup keterlambatan antara update rencana 
strategi/teknis proses bisnis dengan rencana strategi/teknis TI, berapa 
persen pertemuan rencana strategi/teknis TI dimana proses bisnis 
mewakili aktivitas yang ikut berperan, keterlambatan antara update 
rencana strategi TI dengan update rencana teknis TI, berapa persen 
rencana teknis TI sesuai dengan definisi awal struktur/isi dari rencana 
dan berapa persen inisiatif / proyek TI yang dilaksanakan oleh pemilik 
proses bisnis kepegawaian. 

4 

AC 

Menggali kebutuhan mendefinisikan rencana strategi TI kepegawaian 
secara utuh. Melakukan sosialisasi mengenai berbagai hal yang berkaitan 
dengan kebutuhan mendefinisikan rencana strategi TI kepegawaian. 
Melakukan komunikasi akan berbagai hal berkaitan dengan 
mendefinisikan rencana strategi TI kepegawaian dalam lingkup BKD 
untuk dapat mencari solusi bersama atas permasalahan yang timbul. 

PPP 

Melaksanakan prosedur-prosedur secara lengkap untuk mendefinisikan 
rencana strategi TI kepegawaian yang mengacu pada standar, 
menerapkan praktik internal, telah diformalkan dan disosialisasikan 
secara luas pada semua staf BKD yang meliputi:prosedur untuk 
memastikan portfolio TI sehingga investasi program berjalan baik, 
membangun proses dua arah antara rencana strategi kepegawaian dengan 
TI yang terintegrasi, menilai kemampuan dan kinerja sekarang untuk 
mengatasi kebutuhan  proses kepegawaian yang akan datang, membuat 
rencana strategi, membuat rencana teknis TI, mengelola portfolio TI 
yang memungkinkan untuk investasi program yang dibutuhkan untuk 
pencapaian strategi yang spesifik. 

TA 

Strategi TI dan strategi kepegawaian semakin terkoordinasi dengan 
pelaksanaan proses bisnis dan penambahan nilai kemampuan dan 
memanfaatkan penggunaan teknologi dan aplikasi  melalui rekayasa 
ulang proses bisnis dimana didefinisikan dengan baik proses untuk 
menentukan kegunaan sumber daya internal dan eksternal yang 
dibutuhkan dalam pengembangan sistem dan operasi. Membuat 
kerangka kerja dalam mendukung prosedur mendefinisikan rencana 
strategi TI kepegawaian yang sesuai dengan rencana standarisasi yang 
meliputi : rencana strategi harus mencakup investasi/biaya operasional, 
sumber pendanaan, strategi sumber, strategi akuisisi dan hukum dan 
persyaratan peraturan. 
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TINGKAT 
KEMATANGAN 

ATRIBUT 
KEMATANGAN 

PENDEFINISIAN USULAN TINDAKAN PERBAIKAN 

SE 

Melakukan update secara rutin kebutuhan kompetensi dalam 
mendefinisikan rencana strategi TI kepegawaian untuk mendapatkan 
keahlian dan sertifikasi. Menjalankan pelatihan formal dan knowledge 
sharing bagi staf BKD yang mendefinisikan rencana strategi TI 
kepegawaian yang dilakukan sesuai dengan rencana dalam hal : 
pemahaman pada hal-hal yang berkaitan dengan pendefinisian rencana 
strategi TI , penerapan prosedur, penggunaan perangkat bantu, 
melakukan evaluasi terhadap efektivitas rencana pelatihan. 

RA 
Mendefinisikan tanggung jawab dan kepemilikan dalam mendefinisikan 
rencana strategi TI secara jelas dan mengkomunikasikannya kepada 
seluruh staf  

GSM 

Memonitor proses yang berhubungan dengan rencana strategi TI 
kepegawaian dan dapat mengambil keputusan berdasar rencana strategi 
TI tersebut serta dapat mengukur efektivitasnya. Melakukan perbaikan 
secara berkelanjutan pada proses mendefinisikan rencana strategi TI. 

 
 
Tabel 3 Tabel Evaluasi 

 
Perbandingan kondisi tata kelola TI ini dapat dilihat 
pada tabel 5. Dari hasil tabel tersebut menunjukkan 
bahwa pada kondisi sekarang instansi hanya 
menyadari adanya kebutuhan manajemen dan 
komunikasi tanpa mempertimbangkan kebutuhan TI 
secara detil sedangkan berdasarkan usulan tindakan 
perbaikan Instansi secara proaktif menggali 
kebutuhan rencana strategi TI secara berkala dengan 
mengadakan pertemuan rutin dan senantiasa 
diupdate sehingga dapat disimpulkan bahwa       

kondisi tata kelola TI berdasarkan usulan tindakan 
perbaikan dengan menggunakan COBIT lebih baik 
dari pada kondisi tata kelola TI saat ini yang tanpa 
menggunakan metode. 
 
4. Kesimpulan 

 
Perkembangan TI dan kebutuhan akan tata kelola TI 
berjalan beriringan sehingga masing-masing 
organisasi berupaya untuk melakukan tata kelola TI 
nya sesuai dengan yang diharapkan tidak terkecuali  

NO KONDISI TI TANPA METODE KONDISI TI MENGGUNAKAN METODE 

1 

Instansi hanya menyadari adanya 
kebutuhan manajemen dan 
komunikasi tanpa 
mempertimbangkan kebutuhan TI 
secara detil. 

Instansi secara proaktif menggali kebutuhan rencana strategi TI secara 
berkala dengan mengadakan pertemuan rutin dan senantiasa diupdate. 

2 

Instansi hanya menggunakan 
pendekatan ad hoc (sementara) 
untuk menangani permasalahan 
kepegawaian namun pemahaman 
informal tentang prosedur sudah  
ada. 

Instansi sudah mendokumentasikan prosedur-prosedur secara lengkap 
mengacu pada standart, menerapkan internal best practise, 
menformalkan dan mensosialisasikan secara luas. 

3 
Belum menggunakan kerangka 
kerja dalam membuat rencana 
strategi TI kepegawaian 

Instansi sudah menggunakan kerangka kerja sesuai rencana 
standarisasi dan mengintegrasikan beberapa alat bantu yang ada.  

4 

Instansi sudah memahamani 
tentang pentingnya diklat secara 
formal tetapi belum ada dalam 
perencanaan. Diklat mengenai TI 
jarang diadakan.  

Instansi meng up date kebutuhan keterampilan secara rutin untuk 
seluruh proses sehingga mendapatkan keahlian dan sertifikasi, 
melakukan pelatihan formal terhadap staf sesuai dengan rencana dan 
melakukan knowledge sharing serta mengevaluasi terhadap efektivitas 
rencana diklat. 

5 

Instansi belum  menjelaskan secara 
detil tanggung  jawab 
mendefinisikan rencana strategi TI 
tiap  staf. Tanggung jawab 
dilakukan secara reaktif dan atas 
dasar inisisatif perorangan. 

Instansi sudah mendefinisikan peran dan tanggung jawab dalam 
mendefinisikan rencana strategi TI dengan jelas, menetapkan dan 
mengkomunikasikan dalam instansi serta memberikan penghargaan 
kepada staf yang berprestasi sebagai upaya memotivasi peran ini. 

6 

Instansi belum menjelaskan tujuan 
proses secara jelas dan belum 
adanya pengukuran kinerja. 

Instansi sudah menggunakan indikator penerapan tujuan dan kinerja 
pengguna, memonitor dengan proses yang telah didefinisikan yang 
dikaitkan dengan tujuan bisnis dan rencana strategi TI, menerapkan IT 
Balanced Scorecard dalam menilai kinerja dan melakukan perbaikan 
secara berkelanjutan pada proses. 
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pada BKD Kabupaten Gresik. Pada penelitian ini 
dilakukan penetapan strategi pencapaian tingkat 
kematangan secara bertahap pada proses PO1 yaitu 
mendefinisikan rencana strategi TI. Setelah itu 
mendefinisikan usulan tindakan perbaikan yang 
melibatkan 6 atribut kematangan pada masing-
masing tingkat pencapaian kematangan. Dari hasil 
ini dapat dievaluasi dengan membandingkan antara 
kondisi tata kelola saat ini yang tanpa menggunakan 
metode dengan usulan tindakan perbaikan 
menggunakan metode COBIT. Dari penelitian ini 
dapat diambil kesimpulan bahwa  kondisi tata kelola 
TI berdasarkan usulan tindakan perbaikan dengan 
menggunakan COBIT lebih baik dari pada kondisi 
tata kelola TI saat ini yang tanpa menggunakan 
metode. 
Untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan 
pendefinisian indikator kinerja yang  pada akhirnya 
dapat dibuat suatu model tata kelola TI yang berupa 
prosedur dan kebijakan sebagai panduan yang lebih 
bersifat praktis dan perspektif untuk dapat 
diimplementasikan di lapangan. 
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Abstrak 

Kesuksesan sebuah organisasi berbanding lurus dengan peningkatan kinerjanya. Sebagai sebuah sistem, kinerja 
organisasi terdefinisi sebagai kesuksesannya berinteraksi dengan lingkungan, dengan kata lain adalah  
beradaptasi.Adaptasi organisasi terhadap lingkungan memerlukan sejumlah sumber daya informasi yang relevan 
untuk dapat menentukan langkah strategis atau membuat keputusan. Information engineering dilakukan untuk 
memenuhi peningkatan kebutuhan sumber daya informasi dan hal ini akan berpengaruh terhadap fleksibilitas 
organisasi. Information engineering dilakukan dengan penerapan pola pikir belajar berkelanjutan sehingga 
individu mampu mengelola informasi dan meningkatkan pengetahuan yang dimiliki untuk memahami 
lingkungan dan meningkatkan kinerjanya, kinerja individu ini secara langsung akan meningkatkan kinerja 
organisasi. Penelitian ini mengkaji penerapan learning menjadi pola pikir individu dalam organisasi. Kajian 
budaya digunakan dan dipandang sebagai sebuah metode untuk dapat membentuk pola pikir individu dalam 
mendapatkan, menyalurkan, menyimpan, memanipulasi, dan menampilkan informasi dan meningkatkan 
pengetahuan. Kajian komunitas diangkat untuk meningkatkan fleksibilitas dan berbagi pola pikir. Kajian 
komunitas disajikan secara implisit dalam konsep organisasi. Makalah ini menyampaikan cara pandang 
konseptual hingga menghasilkan kandidat konstruk pada proses konseptualisasi mengenai peluang dari model 
budaya belajar dari kajian budaya, belajar, dan konsep komunitas dengan tujuan meningkatkan kemampuan 
pengelolan informasi dan pengetahuan yang secara langsung meningkatkan kinerja organisasi. 
 
Kata kunci : kinerja organisasi, adaptasi organisasi, information engineering, budaya belajar, komunitas, 
interaksi 
 
 
1. Pendahuluan 

Kesuksesan sebuah organisasi berbanding lurus 
dengan peningkatan kinerjanya. Sebagai sebuah 
sistem, kinerja organisasi terdefinisi sebagai 
kesuksesannya berinteraksi dengan lingkungannya. 
Namun bagaimana jika organisasi tersebut berada 
pada lingkungan yang cenderung berubah dengan 
cepat dan tidak pasti?, hal ini berkaitan dengan 
kemampuan adaptasi organisasi terhadap 
lingkungannya. 

Kegagalan organisasi dalam beradaptasi 
terhadap lingkungan dipengaruhi beberapa hal, 
diantaranya adalah : 
1. Perubahan yang tidak terkontrol yang salah 

satunya disebabkan oleh permasalahan di area 
baru dalam Probst G and Raisch S dalam 
“Organizational crisis : the logic of failure” [8]. 

2. Bounded rationality sebagai akibat dari 
informasi yang terbatas dalam D’aunno T and 

Price R H dalam “Organizational Adaptation to 
Changing Environments” [1]. 

3. Gagal karena tidak dapat belajar dari lingkungan 
dan merubah strategi, struktur secepat perubahan 
lingkungannya, hal ini berkaitan dengan 
fleksibilitas organisasi [1]. 

Permasalahan adaptasi organisasi tersebut 
secara garis besar membutuhkan sumber daya 
informasi dan pengetahuan yang harus terbarui 
secara berkelanjutan. Sumber daya informasi dibarui 
dan ditingkatkan dengan mengembangkan pola pikir 
individu untuk selalu belajar (learning) secara 
berkelanjutan sehingga informasi dan pengetahuan 
yang dimiliki dapat meningkat. Sudut pandang 
individu dipilih karena sejatinya informasi dan 
pengetahuan melekat kepada masing-masing 
individu. Peningkatan sumber daya informasi ini 
dipergunakan individu untuk membuat keputusan 
tentang langkah strategis dan mengoptimalkan 
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proses bisnis, sehingga kinerjanya meningkat. 
Peningkatan kinerja individu ini akan secara 
langsung meningkatkan kinerja organisasi. 

Bagi organisasi yang ingin tetap relevan dan 
berkembang, belajar (learning) lebih baik dan lebih 
cepat merupakan suatu hal yang sangat penting 
dalam beradaptasi dengan lingkungan [11]. 

Penerapan pola pikir belajar berkelanjutan 
dapat diciptakan organisasi melalui pembentukan 
budaya yang tepat yang akan mengatur perilaku para 
anggotanya. Budaya tidak hanya berkaitan dengan 
masyarakat, values yang diangkat dalam budaya 
akan membentuk sikap yang nampak dari luar 
sebagai perilaku yang teridentifikasi sebagai budaya 
itu sendiri. 

Pada bagian selanjutnya, budaya dipandang 
sebagai sebuah metode untuk dapat membentuk pola 
pikir individu dalam mengelola informasi dan 
meningkatkan pengetahuan. 

Perubahan lingkungan juga memiliki 
konsekuensi terhadap fleksibilitas organisasi. 
Konsep komunitas yang diusung secara implisit 
dalam organisasi diharapkan dapat memberikan 
peluang terbangunnya organisasi yang fleksibel dan 
dapat berubah dengan cepat. 

Pertanyaan dalam kajian awal penelitian ini 
adalah aspek apa saja yang berpengaruh terhadap 
adaptasi organisasi terhadap lingkungannya dan 
peluang yang ditawarkan oleh kajian budaya, kajian 
belajar dan kajian komunitas yang tersaji secara 
implisit dalam konsep organisasi.  

Penelitian ini mengacu pada metodologi design 
science in information systems research yang 
dikemukakan oleh Hevner dkk 2004 dalam [5] 
menyatakan bahwa penelitian  harus didasarkan  
pada dua  hal  yaitu  kebutuhan lingkungan  dan   
basis pengetahuan. Dalam penelitian ini kebutuhan 
lingkungan  diwakili oleh kebutuhan organisasi 
untuk meningkatkan kinerja dalam rangka 
beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang 
terjadi, sedangkan basis pengetahuan yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah konsep 
budaya, organisasi belajar, leadership, peran 
teknologi, sistem, kematangan evolusi pemanfaatan 
informasi, dan kinerja sistem. 

Pada saat penyusunan makalah ini, penelitian 
ini masih berlangsung dan sedang berada pada posisi 
analisis untuk memetakan dukungan antar konsep, 
mendefinisikan construct dari model yang akan 
dibangun. 

Bagian pertama dari makalah menjelaskan 
secara singkat dasar kebutuhan organisasi dalam 
melakukan adaptasi terhadap lingkungannya (aspek 
What), sementara pada bagian kedua merupakan 
tinjauan teoritik sejumlah kajian yang menjadi acuan 
mengapa organisasi harus beradaptasi dengan 
lingkungannya terkait dengan proses peningkatan 
kinerja yang diinginkan (aspek Why). 

Bagian ketiga dari makalah ini menyampaikan 
skema analisis yang menghasilkan kandidat konstruk 
pada proses konseptualisasi budaya belajar (aspek 
How) yang dilanjutkan pada bagian empat tentang 
hasil dan interaksi dalam budaya belajar. Sebagai 
penutup, bagian kelima dan keenam dari makalah ini 
menyampaikan kesimpulan sementara dan 
acknowledgement atas berjalannya penelitian ini. 
 
2. Tinjauan Teoretis 

 
2.1 Budaya dan Belajar 

Hofstede 1991 dan Schein 2004 [6,9], konsep 
budaya erat kaitannya dengan proses berbagi 
(sharing) yang menjadikan budaya tersebut 
menyebar dan dimiliki oleh orang lain.  

Berbagi dalam budaya mengandung esensi 
berbagi informasi antar individu sehingga 
memungkinkan untuk dijadikan suatu metode dalam 
melakukan information engineering. 

House, RJ, dkk dalam PC Early and M Erez, 
1997 mendefinisikan budaya sebagai “Shared ways 
of thingking, feeling, and reacting; shared meaning 
and identities; shared socially constructed 
environments; common ways in which technologies 
are used; and commonly experienced events”[7] 

Belajar menurut kamus merupakan proses 
mendapatkan atau memodifikasi pengetahuan, 
keahlian, perilaku, nilai (value) atau aksi tertentu 
melalui perintah, praktek, pelatihan, atau 
pengalaman. Sehingga proses belajar memiliki 
kedekatan dalam proses information engineering. 
Penyebaran budaya akan berkaitan langsung dengan 
keterlibatan setiap individu dan komunikasi yang 
digunakan, hal ini akan berkaitan dengan peran 
leadership dan dukungan teknologi. 
 
2.2 Information Evolution Model 

Dalam Davis 2006 [2], information evolution 
model (IEM) merupakan model kematangan 
pemanfaatan informasi yang terdiri dari lima level 
dan empat dimensi. IEM ini digunakan dalam 
rangka mengidentifikasi kandidat konstruk. 

  
3. Analisis 

 
Analisis pada makalah ini ditujukan untuk 

membentuk dasar perancangan model serta 
mengidentifikasi konstruk dari model.  

Pada skema penelitian gambar 1 memberikan 
gambaran langkah penelitian secara keseluruhan, 
namun pembahasan dalam makalah ini tersaji hingga 
menghasilkan elemen dan relasi budaya belajar. 

Analisis elemen budaya belajar dilakukan 
berdasarkan dua hal, yaitu : kebutuhan organisasi 
dan basis pengetahuan. 
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Gambar 1. Skema penelitian 
 
Kebutuhan organisasi didefinisikan sebagai 

penjelasan yang dapat dipergunakan dalam rangka 
menyelesaikan masalah atau meningkatkan kinerja 
atau keduanya dalam rangka adaptasi organisasi 
terhadap perubahan lingkungan internal maupun 
eksternal. 

Basis pengetahuan didefinisikan sebagai kajian 
konsep pengetahuan yang relevan terhadap kajian 
adaptasi organisasi dan organisasi belajar. Kajian 
adaptasi organisasi dipilih sesuai dengan latar 
belakang permasalahan organisasi yang diangkat dan 
kajian organisasi belajar dipilih berdasarkan 
konsepnya dalam memahami lingkungan. 

Analisis pertama dilakukan identifikasi 
organisasi dengan menggunakan alat bantu Strengths 
Weaknesses Opportunities and Treaths (SWOT) 
yang disampaikan oleh Albert Humphrey dalam [12] 
dengan fokus kepada adaptasi organisasi dan 
pembelajaran organisasi. 
1. Strengths 

Merupakan atribut internal yang dapat membantu 
organisasi dalam mencapai tujuannya, secara 
terperinci adalah sebagai berikut : 
a) Sumber daya yang dimiliki organisasi 

terutama sumber daya manusia, sumber daya 
informasi dan pengetahuan, dan teknologi. 

b) Perubahan atas struktur, teknologi, dan 
idiologi sebagai respon kebutuhan 
lingkungan [1]. 

c) Kompetisi internal dapat meningkatkan 
kinerja jika dibungkus dengan budaya trust 
dengan memberikan reward atas kinerja dan 
mempromosikan trust dalam komunikasi 
yang terbuka [8]. 

d) Teamwork dalam organisasi dapat 
berkembang dilingkungan yang memiliki 
trust diantara anggotanya dan untuk 
memelihara investasi sumber daya manusia 
dapat dilakukan dengan memberikan reward 
atas kinerja yang telah dilakukan [11]. 

2. Weaknesses 
Merupakan atribut internal yang dapat 
membahayakan organisasi dalam mencapai 
tujuannya, secara terperinci adalah sebagai 
berikut : 
a) Lambatnya proses belajar terhadap 

lingkungan [1]. 
b) Tidak dapat merubah struktur, teknologi, dan 

idiologi secepat perubahan lingkungannya 
[1]. 

c) Bounded rationality adalah terbatasnya 
informasi dan pengetahuan yang dimiliki 
organisasi dan sumber daya lain 
menyebabkan manajemen memiliki persepsi 
yang tidak lengkap tentang bisnis organisasi 
[1,8]. 

d) Budaya kompetisi yang berlebihan memicu 
keterbatasan pemilikan informasi dan 
pengetahuan karena tidak terjadi knowledge 
sharing  [8]. 

3. Opportunities 
Merupakan atribut eksternal yang dapat 
membantu organisasi dalam mencapai tujuannya, 
secara terperinci adalah sebagai berikut : 
a) Organisasi belajar memiliki pemaknaan akan 

peran learning yang menginspirasi tentang 
learning dan sebuah learning strategy yang 
mendukung organisasi mencapai visinya [11]. 
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b) Sekarang ini penciptaan dan pengaplikasian 
new knowledge adalah esensial bagi 
kelangsungan bagi hampir seluruh bisnis [3]. 

c) Knowledge tercipta dalam pikiran seseorang, 
knowledge berkembang dalam suatu kontak 
sosial diantara individu, grup, dan organisasi. 
Sebuah organisasi belajar memberikan 
kesempatan bagi knowledge untuk 
berkembang dan shared dengan yang lain 
melalui komunikasi personal dan akses 
terhadapnya [11]. 

d) Leadership dari sebuah organisasi belajar 
adalah komitmennya terhadap pentingnya 
learning dan mengkomunikasikan secara 
jelas bahwa learning adalah kritis terhadap 
kesuksesan organisasi [11]. 

e) Knowledge Management secara fundamental 
adalah tentang orang bukan teknologi, namun 
mutlak tidak dapat dilakukan kita dapat 
melakukan knowledge sharing tanpa 
teknologi, bahkan dalam organisasi kecil 
sekalipun [3]. 

4. Treaths 
Merupakan atribut eksternal yang dapat 
membahayakan organisasi dalam mencapai 
tujuannya, secara terperinci adalah sebagai 
berikut : 
a) Perubahan lingkungan yang tidak terkendali 

menyebabkan krisis organisasi [8]. 
b) Turn over of staff menyebabkan 

berkurangnya atau hilangnya informasi dan 
pengetahuan organisasi [3]. 

Analisis kedua dilakukan dengan melihat hasil 
dari SWOT untuk menghasilkan kebutuhan dan 
melihat peluang bagi organisasi. 

Kebutuhan organisasi diamati berdasarkan 
hasil weaknesses dan treaths dari SWOT yang 
muncul sebagai permasalahan organisasi. 
Permasalahan organisasi diidentifikasi sebagai krisis 
organisasi sebagai akibat kegagalan adaptasi 
organisasi terhadap perubahan lingkungan yang 
disebabkan oleh : 
1. Lambatnya proses belajar dan merubah struktur, 

teknologi, dan ideologi secepat perubahan 
lingkungan. 

2. Terbatasnya sumber daya terutama sumber daya  
informasi yang menyebabkan berkurang atau 
hilangnya pengetahuan bisnis organisasi 
sehingga manajemen atau anggota organisasi 
memiliki persepsi yang tidak lengkap akan 
proses bisnis organisasi. 

3. Budaya kompetisi yang berlebihan sehingga 
membatasi knowledge sharing. 

Kebutuhan organisasi dijelaskan sebagai proses 
information engineering dalam organisasi untuk 
meningkatkan sumber daya informasi dan 
pengetahuan. Kebutuhan organisasi berkaitan 
dengan peningkatan strengths organisasi. Hal lain 
yang teridentifikasi adalah fleksibilitas organisasi 

karena berkaitan dengan kecepatan merubah 
struktur, teknologi, dan ideologi. 

Peluang organisasi diamati berdasarkan hasil 
strengths dan opportunities dari SWOT yang akan 
dikaitkan dengan kebutuhan organisasi yang 
dijelaskan sebelumnya. Dalam rangka information 
engineering beberapa hal dapat diidentifikasi 
sebagai berikut : 
1. Dapat dilakukan dengan perubahan struktur, 

teknologi, dan idiologi organisasi. 
2. Makna learning dapat menginspirasi organisasi 

dalam belajar meningkatkan pengetahuan dalam 
mencapai visinya. 

3. Knowledge tercipta pada individu dan shared 
dalam lingkungan interaksi antar individu, grup, 
dan organisasi. 

4. Lingkungan interaksi knowledge sharing tercipta 
dengan suatu kondisi yang memiliki trust dan 
reward atas kinerja, hal ini juga akan 
meningkatkan kompetisi internal yang dapat 
meningkatkan kinerja. 

5. Peran leadership setiap orang akan komitmen 
learning dan menyebarkannya demi kesuksesan 
organisasi. 

6. Peran teknologi sangat penting bagi knowledge 
sharing. 

Konteks idiologi organisasi adalah values yang 
diusung organisasi yang dicerminkan melalui 
behaviour-nya dalam beraktivitas sehari-hari, hal ini 
berkaitan erat dengan budaya organisasi. 

Peluang yang dapat diidentifikasi adalah 
information engineering dilakukan dengan 
pendekatan budaya organisasi yang mengusung 
pemaknaan (values) learning sebagai jiwa yang akan 
tercermin melalui behaviour yang dimiliki dalam 
suatu lingkungan interaksi dengan kondisi memiliki 
trust dan reward atas kinerja dalam rangka 
knowledge sharing dan didukung oleh peran 
leadership dan teknologi. 

Analisis ke tiga dilakukan kajian dari analisis 
ke dua terhadap konsep learning organization, 
leadership dan teknologi dengan tujuan 
mengidentifikasi kandidat konstruk dari model 
budaya belajar.  

Menurut Senge 1990 dalam [10], organisasi 
belajar dibangun melalui pembelajaran individu dan 
pembelajaran tim. Kajian budaya belajar juga 
berfokus pada pembelajaran individu, tim, dan 
organisasi. 

Leadership dalam rangka komitmen proses 
learning memastikan keterlibatan setiap individu 
untuk turut berkontribusi dalam setiap prosesnya. 
Keterlibatan individu dimulai dari perannya sebagai  
pemulai proses learning dengan berbekal knowledge 
yang dimiliki (enabler), turut mendukung dan 
berinteraksi didalamnya (support) dan memotivasi 
agar proses learning semakin berkembang 
(motivate). 
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Menurut Ki Hadjar Dewantara dalam Haryanto 
peran leadership dicerminkan dalam tiga semboyan 
among-pamong yaitu : “ing ngarso sung tulodho, 
ing madya mangun karso, dan tut wuri handayani”. 
Peran ini menurut Ki Hadjar Dewantara sangat 
penting dalam arti peran pemimpin harus dapat 
menjadi yang terdepan atau memiliki pengetahuan 
lebih dan mampu menjadi teladan bagi yang lain, 
kemudian dapat berperan serta bersama-sama 
membangun karya, dan memberikan dukungan 
motivasi, arahan serta kontrol yang tepat [4]. 

Information engineering bertujuan untuk 
memperoleh informasi mulai dari mendapatkan, 
menyalurkan, menyimpan, memanipulasi hingga 
menampilkannya untuk kepentingan organisasi. 
Secara sederhana information engineering akan 
membentuk dan meningkatkan pengetahuan individu 
melalui knowledge process yang akan meningkatkan 
pengetahuan organisasi secara langsung. 

Menurut kajian IEM dalam [2], pengetahuan 
organisasi dicerminkan melalui elemen knowledge 
process yang mengambarkan tingkat pemanfaatan 
informasi oleh organisasi dalam rangka proses 
bisnisnya. Kajian IEM dianggap relevan karena 
memiliki tujuan yang sama dalam membentuk 
knowledge namun dalam kontek yang berbeda. 

Teknologi menjadi salah satu pendukung 
terciptanya pengetahuan. Teknologi yang dimaksud 
disini adalah dalam perannya mempercepat proses 
knowledge sharing. Kemudahan knowledge sharing 
didapatkan dengan mudahnya melakukan access 
informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan, selain 
itu intelligent tools dapat membantu dalam 
pencarian informasi yang relevan, dan dalam rangka 
kemudahan pertukaran informasi antar individu atau 
grup atau organisasi dapat memanfaatkan 
keseragaman information architecture. 

Akhir dari analisis dalam makalah ini 
menyimpulkan bahwa terdapat tiga area yang 
diidentifikasi dalam budaya belajar, yaitu : budaya, 
leadership, dan teknologi. Hal lain yang 
teridentifikasi adalah budaya belajar ini akan 
memiliki pengaruh terhadap fleksibilitas organisasi. 
 
4. Hasil 

 
4.1 Kandidat Konstruk 

 
Dalam Hevner 2004 [5], kandidat konstruk 

merupakan bahasa di mana problem dan solusi 
didefinisikan dan dikomunikasikan yang 
direpresentasikan dalam vocabulary dan simbol. 

Pada makalah ini ditetapkan tiga kandidat 
konstruk model budaya belajar, yaitu : budaya, 
leadership, dan teknologi. 
1. Budaya 

Budaya digunakan sebagai sebuah metode untuk 
melakukan proses information engineering 
dengan tujuan peningkatan pengetahuan setiap 

individu sehingga secara langsung akan 
meningkatkan knowledge assets  bagi organisasi. 
Proses information engineering terjadi pada saat 
proses knowledge sharing dalam suatu 
lingkungan interaksi dimana setiap individu 
merasakan tingkat psikologis yang tinggi atas 
trust dan termotivasi oleh reward. Behaviour 
individu dalam lingkungan interaksi merupakan 
cerminan values yang dimiliki yang secara 
keseluruhan diidentifikasi sebagai budaya.  
Sehingga kandidat konstruk budaya ditetapkan 
memiliki empat komponen, yaitu : values, trust, 
reward, dan knowledge sharing. 

2. Leadership 
Peran setiap individu dalam keterlibatannya 
berinteraksi merupakan hal yang sangat penting 
dalam mensukseskan proses knowledge sharing 
dalam rangka information engineering. Peran 
individu ini dimaknai sebagai leadership dengan 
menetapkannya kedalam tiga komponen peran 
yaitu : sebagai enabler, sebagai support, dan 
sebagai motivate. 

3. Teknologi 
Teknologi yang dimaksud dapat berupa konsep 
dan peralatan yang dapat memudahkan dan 
mempercepat proses knowledge sharing dalam 
rangka information engineering. Kemudahan dan 
kecepatan proses knowledge sharing berkaitan 
dengan access memperoleh informasi, intelligent 
tools guna memperoleh informasi yang relevan, 
dan keseragaman architecture informasi dalam 
kaitannya dengan pertukaran informasi antar 
individu. Sehingga kandidat konstruk teknologi 
menetapkan tiga komponen yaitu : information 
architecture, intelligent tools, dan user access.  

Definisi budaya belajar ditetapkan berdasarkan 
kandidat konstruk yang telah diidentifikasi, budaya 
belajar didefinisikan sebagai sebuah pendekatan pola 
pikir individu dan kelompok dalam upaya 
meningkatkan pengetahuan dengan cara berbagi 
makna (value), cara berpikir, bereaksi, dan 
berteknologi dengan dukungan kepemimpinan 
(leadership) dan teknologi. 

 
4.2 Interaksi antar kandidat konstruk 

 
Interaksi kandidat konstruk merupakan relasi 

dan perilaku suatu kandidat konstruk terhadap 
kandidat konstruk yang lainnya, Secara umum 
perilaku kandidat konstruk dilihat pada gambar 2. 
Gambaran interaksi antar kandidat konstruk akan 
dijadikan acuan pembangunan model budaya 
belajar. 
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Gambar 2. Interaksi antar kandidat konstruk 
Kandidat konstruk budaya memiliki 

karakteristik tersendiri yang tersusun dalam 
hubungan setiap elemennya. Pada elemen yang 
pertama values menjadi dasar dalam pembangunan 
trust dan menentukan reward yang tepat, selanjutnya 
trust dan reward bersama-sama membangun atau 
mengaktifkan proses berbagi pengetahuan. Secara 
langsung values juga melandasi proses berbagi 
pengetahuan yang diinginkan tentang spirit yang 
ingin dibangun. Dan sebagai akibat dari 
berkembangnya pengetahuan  dari proses berbagi 
pengetahuan akan secara berkelanjutan 
memodifikasi values. 

Kandidat konstruk teknologi memberikan 
dukungan percepatan pada proses berbagi 
pengetahuan melalui tiga komponennya yaitu : 
information architecture, intelligent tools, dan user 
access. 

Kandidat konstruk leadership memberikan tiga 
hubungan sesuai dengan prinsip among-pamong, 
yaitu : 
1. Peran sebagai enabler. Peran ini berelasi 

langsung dengan penetapan values sebagai 
reaksi terhadap pembangunan budaya belajar 

2. Peran support. Peran ini berlangsung seiring 
dengan berjalannya proses budaya belajar 
dengan menumbuhkan trust dan reward yang 
tepat sehingga artifact dari budaya dapat 
tercipta. 

3. Peran motivate. Peran ini memberikan 
motivasi, arahan dan koordinasi proses berbagi 
pengetahuan, begitu pula dalam melakukan 
kontrol atas teknologi yang digunakan. 

 
5. Kesimpulan 

 
Kesimpulan yang dapat diambil dalam makalah 

ini adalah : 
1. Kajian budaya dipergunakan sebagai metode 

dalam rangka melakukan rekayasa sumber 
daya informasi dan peningkatan pengetahuan. 
Kajian ini dimungkinkan menjadi aset unik 
yang berharga bagi organisasi, hal ini menjadi 
peluang bagi penelitian selanjutnya. 

2. Sebagai kajian awal dihasilkan tiga kandidat 
konstruk dalam analisis budaya belajar, yaitu : 
budaya, leadership, dan teknologi. 

3. Langkah selanjutnya dalam penelitian ini 
adalah membangun model dengan acuan 
interaksi antar kandidat konstruk, method, dan 
instantiation dalam metodologi design science 
in information systems research oleh Hevner. 
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Abstrak 

Sistem Informasi Geografis SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama) ini bertujuan memberikan informasi 
kepada pihak yang membutuhkan informasi tentang lokasi dan nama dari SLTP untuk kotamadya Jakarta 
Selatan. SIG ini memberikan informasi nama sekolah, lokasi dan foto dari sekolah tersebut. Pembuatan SIG 
berbasis web ini dimulai dari menentukan wilayah, lalu mengumpulkan data sampai digitalisasi atau 
penggambaran peta. SIG ini menggunakan Mapserver, Quantum GIS, PostgreSql sebagai databasenya dan 
Chameleon sebagai frameworknya. Sedangkan bahasa pemprograman yang digunakan adalah HTML, PHP dan 
CSS. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat dipergunakan untuk mendapatkan informasi SLTP pada 
kotamadya Jakarta Selatan yang disajikan dalam bentuk peta 
 
Kata kunci : Sistem Informasi Geografis, Quantum GIS, Mapserver, SLTP, Jakarta Selatan. 
 
 

 
 
 

1. Pendahuluan  
 
Kemajuan teknologi di bidang komputer yang 

begitu pesat telah mendorong semakin 
berkembangnya sebuah informasi. Salah satunya 
informasi geografis dunia pendidikan. 
Perkembangan dunia pendidikan di Kotamadya 
Jakarta Selatan dari tahun ke tahun semakin 
meningkat, dengan banyak ditemukannya bangunan-
bangunan sekolah baru. Karena begitu banyaknya 
sekolah terkadang masyarakat dibingungkan oleh 
letak sekolah yang mereka cari. Untuk itu perlu 
dirancang sistem  informasi geografis yang 
diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam 
menemukan lokasi sekolah yang mereka cari. 

 
2. Sistem Informasi Geografis 
 
2.1 Definisi 

 
Sistem Informasi Geografis merupakan 

persamaan arti dari Geographics Information  
System. 
a.  Geografi (geographics) 

Geografi adalah ilmu yang mempelajari 
permukaan bumi dengan referensi atau studi 
mengenai area-area yang berada di permukaan 
bumi. Area-area atau objek tersebut ditampilkan 
pada suatu peta untuk memberikan gambaran  

 
 
 
 
yang representative dari spasial suatu objek 
dengan kenyataan di bumi. Simbol, warna dan  
gaya garis digunakan untuk mewakili setiap 
spasial yang berbeda pada peta 2 dimensional. 
 
 

b.  Informasi (information) 
Informasi berasal dari pengolahan sejumlah data, 
dalam SIG, informasi memiliki volume terbesar. 
Setiap objek geografi memiliki setting data 
tersendiri karena tidak sepenuhnya data yang ada 
dapat terwakili dalam peta. Semua data harus 
diasosiasikan dengan objek spasial yang dapat 
membuat peta. Menjadi intelligent. Saat data 
diasosiasikan dengan permukaan geografi yang 
representative, data tersebut mampu memberikan 
informasi dengan hanya mengklik mouse pada 
objek. 

c.  Sistem (system)  
Sistem adalah kumpulan elemen-elemen yang 
saling berinteraksi dan beriterpedensi dalam 
lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan 
tertentu.  

 
Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah 

informasi mengenai permukaan bumi dan semua 
objek yang berada di atasnya, yang menjadi 
kerangka bagi pengaturan dan pengorganisasian bagi 

No Makalah : 103
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semua tindakan selanjutnya. Teknologi Sistem 
Informasi Geografis mengintegrasikan operasi-
operasi umum database, seperti query dan analisis 
statistik dengan kemampuan visualisasi dan analisis 
yang unik yang dimiliki oleh pemetaan.  

Kemampuan inilah yang membedakan SIG 
dengan Sistem Informasi lainnya yang membuatnya 
menjadi berguna untuk berbagai kalangan untuk 
menjelaskan kejadian, merencanakan strategi, dan 
memprediksi apa yang akan terjadi. 
 
2.2 Komponen SIG 

 
SIG terdiri dari lima komponen yaitu.. 

 Hardware  
Sistem Informasi Geografis memerlukan 
spesifikasi komponen hardware yang sedikit 
tinggi dibanding spesifikasi komponen sistem 
informasi lainnya. Hal tersebut disebabkan 
karena data yang digunakan dalam SIG, 
penyimpanannya membutuhkan ruang yang 
besar dan dalam proses analisisnya 
membutuhkan memory yang besar dan prosesor 
yang cepat.  

 Software 
Sebuah software SIG haruslah menyediakan 
fungsi dan tool yang mampu melakukan 
penyimpanan data, analisis, dan menampilkan 
informasi geografis. Dengan demikian elemen 
yang harus terdapat dalam komponen software 
SIG adalah: 
a. Tools untuk melakukan input dan transformasi 

data geografis 
b. Sistem Manajemen Basis Data. 
c.Tools yang mendukung query geografis, 

analisis, dan visualisasi. 
d.Geographical User Interface (GUI) untuk 

memudahkan akses pada tool geografi 
 Data  

Hal yang merupakan komponen penting dalam 
SIG adalah data. Secara fundamental, SIG 
bekerja dengan 2 tipe model data geografis, yaitu 
model data vektor dan model data raster. Dalam 
model data vektor, informasi posisi titik, garis, 
dan poligon disimpan dalam bentuk koordinat 
x,y. Bentuk garis, seperti jalan dan sungai 
dideskripsikan sebagai kumpulan dari koordinat-
koordinat titik. Bentuk poligon, seperti daerah 
penjualan disimpan sebagai pengulangan 
koordinat yang tertutup. Data raster terdiri dari 
sekumpulan grid atau sel seperti peta hasil 
scanning maupun gambar atau image 

 Manusia 
Komponen manusia memegang peranan yang 
sangat menentukan, karena tanpa manusia maka 
sistem tersebut tidak dapat diaplikasikan dengan 
baik. Jadi manusia menjadi komponen yang 
mengendalikan suatu sistem sehingga 
menghasilkan suatu analisis yang dibutuhkan. 

  Metode  
SIG yang baik memiliki keserasian antara 
rencana desain yang baik dan aturan dunia nyata, 
dimana metode, model dan implementasi akan 
berbeda untuk setiap permasalahan. 
 

 
Gambar 1. Komponen Sistem Informasi Geografis 

 
2.3 Model Data SIG 

 
Data dalam SIG dikelompokkan dalam dua 

bagian, yaitu data spasial dan data non spasial. Data 
spasial merupakan data yang memuat tentang lokasi 
suatu objek dalam peta berdasarkan posisi geografi 
objek tersebut di dalam bumi dengan menggunakan 
sistem koordinat. 

Data spasial mempunyai dua elemen dasar, yaitu: 
a. Lokasi 

Lokasi umumnya mengacu pada letak geografi 
suatu objek dalam sistem koordinat bumi, akan 
tetapi kode geografi lainnya juga dapat 
dipergunakan. Sebagai contoh, kode pos. 

b. Atribut 
Atribut merupakan karakteristik atau ciri dasar 
dari suatu objek. 

 
2.4 Software Quantum GIS 

 
Quantum GIS adalah aplikasi SIG gratis yang 

mencakup pemetaan, analisis spasial, dan beberapa 
fitur DesktopGIS lainnya. Quantum GIS mendukung 
format data vektor, raster, dan database (PostGIS 
dan Oracle). Quantum GIS juga dapat diprogram 
ulang untuk mengerjakan tugas yang berbeda atau 
lebih spesifik. 

 
Gambar 2. Tampilan Halaman Quantum GIS 
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2.5 Software PostgreSql 
 

PostgreSQL adalah database open source yang 
memiliki ketangguhan dan kemampuannya dalam 
mengelola data. PostgreSQL mempunyai ekstensi 
PostGIS, yang menawarkan kemampuan untuk 
mengelola data spatial untuk aplikasi Sistem 
Informasi Geografis.  

 

 
Gambar 3. Tampilan Halaman PostgreSql 

 
 
2.6 Software Mapserver 

 
Software  yang digunakan dalam perancangan 

SIG ini adalah MapServer. MS4W (MapServer for 
Windows) adalah paket instalasi MapServer untuk 
platform Windows. Dimana MapServer merupakan 
aplikasi freeware dan Open Source untuk dapat 
menampilkan SIG di web. MS4W dilengkapi dengan 
berbagai modul tambahan (optional) yang 
mempermudah kita membangun dan 
mengadministrasi SIG berbasis web.  

Untuk menjalankan dan menampilkan peta yang 
dihasilkan oleh MapServer, diperlukan dua file yaitu 
Map File dan HTML File. Map File berisikan 
konfigurasi penyajian peta yang ditulis dalam bahasa 
dan sintaks tersendiri. Informasi ini kemudian diolah 
dan disajikan oleh program MapServer. Sedangkan 
file HTML digunakan untuk melakukan format 
penyajian hasil (peta).  

 

 
Gambar 4. Proses Penyajian Peta Oleh Mapserver 

 
Sebelum membuat aplikasi SIG berbasis web 

menggunakan MapServer, hal yang harus 
diperhatikan adalah arsitektur penyimpanan file 
MapServer dan data SIG. Secara umum ada tiga 
kategori data yang dimiliki yaitu : 
a. File MapServer 
 Map file dan PHP/MapScript 

b. File HTML dan gambar/grafis  
File web dan gambar yang disertakan 

c. Data SIG 
Data vektor dan citra (raster) yang digunakan 

 
2.7 Software Chameleon 

Chameleon adalah framework yang dapat 
digunakan dengan baik pada SIG berbasis web. 
Dapat digunakan secara berdampingan atau full 
integrated dengan dengan Mapserver berdasarkan 
spesifikasi yang ditentukan oleh Open Geospatial 
Consortium (OGC). Chameleon sebagai sebuah 
produk dari Open Source yang dibangun dengan 
bahasa pemprograman PHP. Chameleon 
memberikan akses yang sederhana ke beberapa fitur 
yang hanya bisa diakses dalam MapScript dimana 
telah disediakan sebuah script yang telah jadi 
sebagai komponen yang dapat digunakan.  

 

 
Gambar 5. Konfigurasi Chameleon Yang Digunakan 

Dengan Mapserver 
 
 
3. Perancangan Dan Implementasi 

 
Berikut ini merupakan tahap-tahap pada 

pembuatan Sistem Informasi Geografis SLTP Di 
Kotamadya Jakarta Selatan, dimulai dari analisis 
kebutuhan, penentuan daerah atau wilayah, 
pengumpulan data Spasial dan non spasial sampai 
dengan digitasi pada quantum GIS.  

 
3.1 Analisis Kebutuhan 

 
Kebutuhan akan informasi lokasi sekolah SLTP, 

alamat serta peta keberadaan sekolah SLTP di 
Jakarta Selatan menjadi landasan aplikasi SIG ini 
dibuat. Sistem Informasi Geografis ini bisa 
dimanfaatkan oleh pengguna untuk mengetahui 
lokasi sekolah SLTP yang berada di Jakarta Selatan. 
Sistem Informasi Geografis SLTP ini memberikan 
informasi lokasi sekolah, peta lokasi sekolah serta 
foto dari sekolah. Sistem Informasi Geografis ini 
bisa dimanfatkan oleh orang tua yang ingin mencari 
atau mendaftarkan putra/putrinya ke sekolah SLTP 
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di Jakarta Selatan atau calon siswa maupun  
masyarakat umum yang ingin mengetahui informasi 
lokasi SLTP di Jakarta Selatan untuk tujuan tertentu. 
Dari aplikasi SIG ini akan terlihat SLTP-SLTP se 
Jakarta Selatan.  
 
3.2 Penentuan Daerah atau Wilayah 
 

Di dalam Sistem Infomasi Geografis harus 
terdapat peta suatu daerah/wilayah tertentu ataupun 
suatu simbol yang menggambarkan objek tertentu 
dan terdapat indeks warna agar informasi yang 
ditampilkan dapat terlihat jelas sesuai dengan daerah 
yang dituju. Daerah/wilayah yang ditetapkan dalam 
Sistem Informasi Geografis SLTP ini adalah wilayah 
Kotamadya Jakarta Selatan. 

 
3.3 Pengumpulan Data Spasial dan Nonspasial 

 
Tahap pengumpulan data adalah tahap kedua 

yang dilakukan dalam pembuatan aplikasi ini. Data 
non-spasial yang ditampilkan didapat dari website 
http://www.kemdiknas.go.id sedangkan data spasial 
diperoleh dari BAKOSURTANAL. 

 
3.4 Digitasi Pada Quantum GIS 

 
Penggambaran peta yang dilakukan pada 

pembuatan aplikasi ini adalah menggunakan teknik 
penggambaran peta melalui proses komputer dengan 
menggunakan software Quantum GIS-0.9.1.  

Hasil dari penggambaran peta tersebut 
dikelompokkan berdasarkan pada layer-layer yang 
sesuai dengan tipenya masing-masing, misalnya 
layer garis digunakan untuk data jaringan jalan dan 
rel kereta api, layer poligon digunakan untuk data 
wilayah, layer titik digunakan untuk data stasiun 
kereta api, SLTP, dan kedutaan.  

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam 
penggambaran peta adalah sebagai berikut : 
1. Pilih add a raster layer pada toolbar (atau tekan 

huruf R pada keyboard) yang berfungsi untuk 
memasukkan peta, yaitu wilayah_jaksel.gif 

 

 
Gambar 6. Tampilan Layer Jaksel 

 
2. Pilih Toggle editing pada toolbar yang berfungsi 

untuk mengaktifkan tools yang akan digunakan 

dalam pendigitasian. Kemudian pilih Capture 
Polygon (Tangkap Poligon) yang berfungsi 
untuk menyeleksi wilayah Kotamadya Jakarta 
Selatan. Kemudian simpan dengan nama 
adm_poly.shp 

3. Setelah memilih layer adm_poly.shp yang 
menampilkan peta Kotamadya Jakarta Selatan, 
kemudian dipilih kembali Add a vector layer 
untuk menampilkan layer jalan, rel kereta api 
dan sungai. 

4. Setelah semua vector layer dimunculkan, maka 
tahap selanjutnya adalah penempatan/ 
penggambaran setiap objek sesuai dengan 
letaknya pada peta, maka yang perlu dilakukan 
adalah menambahkan vector layer yang baru 
dengan tipe titik/point untuk menggambarkan 
titik SLTP, Kedutaan dan Stasiun kereta. 
Langkah yang harus dilakukan adalah memilih 
New Vector Layer (atau tekan huruf N pada 
keyboard) 

5. Maka akan muncul kotak dialog yang baru yaitu 
New Vector Layer  
 

 
Gambar 7. Kotak Dialog New Vector Layer 

 
6. Mengisikan atribut-atribut yang diperlukan untuk 

pendefinisian layer tersebut dengan memilih 
tombol Tambah yang ada pada kotak dialog New 
Vector Layer 

 

 
Gambar 8. Tampilan Vector Layer SLTP 
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7. Setelah semuanya selesai, maka dipilih tombol 
Ok, kemudian file tersebut disimpan dengan 
nama sltp.shp 

8. Untuk membuat titik pada peta, maka dipilih 
tombol Toggle editing, kemudian dipilih Capture 
point. 

9. Setelah layer SLTP selesai dibuat, maka dibuat 
kembali layer untuk Kedutaan dan Stasiun 
Kereta. Pembuatan setiap layer tersebut sama 
seperti langkah-langkah yang telah dijelaskan 
pada langkah 5 sampai 8. 

10. Setelah semua layer selesai dibuat, maka file 
tersebut disimpan dengan format (*.shp) yaitu : 
adm_poly.shp, jalan.shp, rel.shp, sungai.shp, 
sltp.shp, stasiun_kereta.shp, kedutaan.shp 

11. Setelah semua layer dibuat dan disimpan, maka 
tampilannya akan menjadi seperti berikut : 

 

 
Gambar 9. Tampilan Hasil Akhir Pendigitasian 

 
 
3.5 Tampilan Aplikasi 

 
Tampilan awal aplikasi, contoh tampilan titik 

lokasi, dan contoh tampilan hasil titik lokasi yang 
dipilih disajikan pada gambar berikut.  

 

 
 Gambar 10. Tampilan Awal Aplikasi 
 

 
 Gambar 11. Tampilan Titik Lokasi 
 

 
Gambar 12. Tampilan Hasil Titik Lokasi Yang 

Dipilih 

4. Penutup 
 

Teknologi internet telah berkembang dengan 
pesat, salah satunya dengan munculnya sistem yang 
bekerja secara online. Website ini dapat membantu 
user dalam mencari informasi-informasi yang 
berhubungan dengan lokasi SLTP. User juga dapat 
dengan mudah mengakses website ini karena 
disajikan dengan sederhana dan menarik. Hasil dari 
SIG berbasis web ini berupa peta yang didalamnya 
terdapat nama,lokasi dan foto dari sekolah 
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Abstrak 

Protokol  routing  Ad Hoc On Demand Multipath Distance Vector (AOMDV)  adalah  protokol routing yang 
menghitung multiple loop-free dan disjoint path digunakan di lingkungan MANET.  Protokol AOMDV  
memiliki multipath pada setiap proses pencarian rute, dijadikan rute utama dan cadangan berdasarkan minimal 
hop.  Rute yang diperoleh dapat berisi  node yang  memiliki  mobilitas menjauh dari jangkauan node lain, 
mengakibatkan kerusakan  rute sehingga rute berpindah.  Perpindahan rute mengakibatkan paket data didrop saat 
proses transisi antar rute, sehingga rute yang stabil sangat diperlukan untuk mengatasi masalah mobilitas node. 
GPS pada perangkat mobile digunakan untuk  mengetahui  posisi  dan  kecepatan  gerak  node.  Dengan 
mengetahui  kecepatan,  arah  dan  jangkauan  sinyal  setiap  node,  maka  estimasi waktu  antar  dua  node  tetap  
terhubung  dapat  dihitung  menggunakan  algoritma Link Expiration Time (LET) .  Saat  node  sumber mengirim 
RREQ,  node  tujuan menerima beberapa RREP melalui  rute yang berbeda.  RREP yang pertama sampai 
dihitung nilai stabilitasnya berdasarkan algoritma LET dan langsung digunakan sebagai  jalur pengiriman data.  
RREP berikutnya yang sampai dihitung nilai stabilitasnya dan dibandingkan dengan stabilitas rute yang sedang 
digunakan untuk mengirimkan data.  Jika stabilitas rute baru lebih baik dari pada rute lama, maka rute 
pengiriman data akan langsung pindah ke rute yang lebih stabil. Hasil dari modifikasi algoritma AOMDV asli 
menjadi AOMDV berdasarkan stabilitas  rute  dinamakan Stable-Ad Hoc On Demand Multipath Distance Vector 
(S-AOMDV).  Pengukuran  kinerja berdasarkan  Number  of  Packet  Drop dan Packet  Delivery  Ratio  (PDR)  
menunjukkan bahwa protokol routing S-AOMDV memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan 
AOMDV. 
 
Kata kunci : AOMDV, Stabilitas rute, LET  
 
 
 
1. Pendahuluan 
 Mobile Ad Hoc Network (MANET) adalah 
sekumpulan node nirkabel yang bergerak secara 
dinamis membentuk suatu jaringan sementara tanpa 
menggunakan infrastruktur jaringan yang ada atau 
administrasi terpusat.  Setiap node dapat juga 
berperan sebagai router yang bebas untuk bergerak 
secara acak dan berpindah-pindah, dengan demikian 
topologi jaringan nirkabel dapat berubah dengan 
cepat dan tak terduga.  MANET banyak digunakan 
pada sistem militer, operasi penanganan bencana, 
layanan darurat, penelitian dan mahasiswa [1]. 
 Mobilitas adalah tantangan utama saat 
mendesain dan mengimplementasikan MANET pada 
dunia nyata.  Hal ini berkaitan dengan rancangan 
topologi, Quality of Service (QOS) dan manajemen 
sumber daya, operasi, manajemen jaringan, dan 
keamanan pada MANET.   Karakteristik model 
mobilitas node bergerak pada MANET perlu 
dianalisa dan dipelajari, serta mengetahui akibat dari 
pola mobilitas pada protokol jaringan, layanan 

aplikasi dan sistem untuk desain dan implementasi 
yang lebih baik.  Pada kehidupan nyata, bentuk 
mobilitas dapat menjadi sangat komplek tergantung 
tujuan dibangunnya MANET.  Mobilitas node 
menyebabkan topologi jaringan berubah seiring 
waktu dan MANET secara dinamis harus dapat 
menyesuaikan dengan adanya perubahan tersebut.  
Kinerja protokol dan aplikasi MANET sangat 
dipengaruhi oleh frekuensi perubahan topologi 
jaringan dan model mobilitas yang berbeda [2].   
Selain menyebabkan perubahan topologi, mobilitas 
node juga dapat menyebabkan rute terputus karena 
node keluar dari jangkauan sinyal transmisi [3]. 
 Protokol routing MANET sebelumnya, misal 
AODV (Ad hoc On-Demand Distance Vector) hanya 
menggunakan satu jalur (unipath) yang dibangun 
antara sumber dan tujuan [4].  Sehubungan dengan 
adanya mobilitas node, kegagalan node,  dan 
karakteristik dari kanal radio yang dinamis, link 
pada sebuah rute dapat menjadi tidak tersedia.  Rute 
yang rusak memaksa node sumber mencari ulang 
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jalur untuk mentransmisikan data ke node tujuan.  
Hal ini dapat menyebabkan delay dan banyaknya 
paket yang hilang [5].    
 Masalah pada protokol routing unipath dapat 
dipecahkan dengan menggunakan multipath antara 
node sumber dan tujuan.  Sebuah pengembangan 
dari AODV adalah Protokol routing Ad hoc On-
Demand Multipath Distance Vector (AOMDV).  
Protokol ini digunakan untuk menghitung multiple 
loop-free dan disjoint path.  AOMDV mencari 
multiple path antara node sumber dan node tujuan 
dalam setiap proses pencarian rute.  Karena 
memiliki multiple path, jika rute utama rusak saat 
pengiriman data maka langsung dapat digunakan 
rute cadangan.  AOMDV menggunakan minimal 
hop untuk menentukan rute utama dan rute cadangan 
[6]. 
 Sehubungan dengan adanya mobilitas node, 
apabila rute yang diperoleh berdasarkan minimal 
hop berisi node yang memiliki mobilitas menjauh 
dari jangkauan node lain, maka kerusakan sebuah 
rute dapat terjadi dan menyebabkan perpindahan 
rute.   Perpindahan rute terjadi saat sebuah node 
mengirim pesan ERROR ke node sumber. Jika 
tersedia jalur cadangan yang masih fresh maka data 
dapat langsung berpindah rute, jika rute tidak 
tersedia atau rute yang tersedia sudah kadaluarsa 
maka akan dilakukan proses pencarian rute kembali. 
Seringnya perpindahan dari rute utama ke rute 
cadangan pada protokol multipath menyebabkan 
data drop saat proses perpindahan.   
 Pencarian rute menjadi suatu mekanisme yang 
penting untuk mendukung mobilitas di MANET.  
Pemilihan rute yang stabil saat proses pencarian rute 
sangat diperlukan untuk memperpanjang waktu 
penggunaan rute.  Salah satu cara dapat dilakukan 
adalah dengan memilih rute yang memiliki 
kemungkinan kecil terputus [7].     
 Perangkat GPS (Global Positioning System) 
banyak diterapkan pada sistem komunikasi mobile. 
Hal ini menjadikan semakin banyak studi yang 
mencoba mengintegrasikan perangkat GPS dalam 
algoritma protokol routing untuk meningkatkan 
kinerja protokol tersebut.  Sebuah algoritma yang 
memanfaatkan GPS sudah diajukan untuk 
memprediksi mobilitas pada jaringan nirkabel.  
Algoritma tersebut bernama Link Expiration Time 
(LET).  LET adalah algoritma yang digunakan untuk 
memprediksi waktu antara dua node tetap terhubung 
karena adanya perubahan topologi pada jaringan 
nirkabel.  Algoritma ini terbukti efektif dalam 
memprediksi mobilitas jaringan wireless [3].   
Pemilihan jalur cadangan berdasarkan reliabilitas 
jalur menggunakan LET di MANET juga 
menunjukkan akurasi pemilihan yang baik [8].  
Penggunaan algoritma LET juga terbukti mampu 
mengoptimalkan penggunaan energi serta 
meningkatkan kualitas pengiriman data [9].      

Tujuan utama protokol routing AOMDV 
adalah mengurangi waktu proses pencarian rute baru 
jika rute yang sedang digunakan rusak.  Namun pada 
proses perpindahan data ke rute cadangan, data akan 
drop hingga rute berpindah.  Untuk menghindari 
seringnya perpindahan rute pengiriman data akibat 
rute yang rusak, maka pada penelitian ini diajukan 
suatu mekanisme pemilihan rute yang stabil.  
Pemilihan rute stabil didasarkan pada estimasi waktu 
antar dua node tetap saling terhubung menggunakan 
informasi posisi, kecepatan gerak, arah gerak node 
dan jarak antar dua node yang diperoleh dari GPS.  

Masalah yang muncul adalah bagaimana cara 
memodifikasi protokol routing AOMDV dengan 
menambahkan algoritma LET dan merubah 
mekanisme perpindahan jalur agar diperoleh rute 
yang stabil untuk memperkecil paket data yang 
hilang. 

Penelitian ini menghasilkan sebuah perbaikan 
pada routing protokol AOMDV agar dapat memilih 
rute yang paling stabil, untuk mengurangi hilangnya 
paket data akibat adanya mobilitas node.  Protokol 
routing AOMDV yang memperhitungkan kestabilan 
rute disebut Stable  Ad hoc On-Demand Multipath 
Distance Vector (S-AOMDV). Hasil uji coba 
menggunakan simulator NS2 menunjukkan bahwa 
protokol S-AOMDV memiliki kinerja yang lebih 
baik dibandingkan dengan AOMDV.  

 
2. Metode Penelitian 
2.1 Link Expiration Time (LET) 

LET merupakan algoritma yang digunakan 
untuk menghitung selang waktu antar dua node akan 
tetap terhubung dengan mengetahui kecepatan, arah 
dan jarak transmisi.  Diasumsikan bahwa node i dan 
node j saling berada dalam jangkauan transmisi r, 
maka nilai LET antara node i dan j dapat dihitung 
menggunakan persamaan 1. 

 

           (1) 

 
Dimana LETij adalah LET antara node i dan 

node j, a adalah kecepatan relatif antara node i dan 
node j dalam arah hoizontal, b adalah jarak antara 
node i dan node j pada arah horizontal, c adalah 
kecepatan relatif antara node i dan node j dalam arah 
vertikal, d adalah jarak antara node i dan node j pada 
arah vertikal sedangkar r adalah radius transmisi.  
Untuk menghitung nilai a, b, c dan d digunakan 
persamaan 2 sampai dengan persamaan 5. 

          (2) 

            (3) 

          (4) 

            (5) 

 adalah kecepatan node i,  adalah kecepatan 
node j,  adalah sudut arah pergerakan node i dan 
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 adalah sudut arah pergerakan node j (0 ≥ θi , θj ≤ 
2π).  adalah posisi node i ,  merupakan 
posisi node j.  Sedangkan arah pergerakan node 
dapat dihitung menggunakan persamaan 6. Ilustrasi 
dari persamaan  1 sampai dengan persamaan 6 dapat 
dilihat pada gambar 1.   

            (6) 

 

 
Gambar 1. Ilustrasi untuk persamaan 1 sampai 6. 

2.2 Proses Pencarian Rute pada AOMDV 
Protokol routing AOMDV akan memulai 

proses pencarian rute jika node sumber akan 
mengirimkan data ke node tujuan dan tidak tersedia 
informasi rute yang diinginkan. Node sumber akan 
melakukan flooding paket RREQ (Route Request) ke 
semua node tetangga yang berada dalam 
jangkauannya. Node tetangga yang menerima paket 
RREQ akan memeriksa apakah merupakan node 
tujuan atau memiliki informasi rute ke node tujuan.  
Node tujuan yang menerima paket RREQ akan 
membalas dengan paket RREP (Route Replay). 
Paket RREP yang pertama kali sampai di node 
tujuan akan dijadikan sebagai node utama, sedang 
yang lain akan dijadikan rute cadangan. Proses route 
discovery protokol routing AOMDV dapat dilihat 
pada gambar 2.   

 

 
 

Gambar 2. Flowchart algoritma AOMDV 
 

Jika rute utama rusak, maka transmisi data 
akan berpindah dari rute utama ke rute cadangan, 
selama rute cadangan tersedia dan  masih fresh.  Jika 
semua rute rusak, proses pencarian rute kembali 
dilakukan.  

 
2.3 Proses Pencarian Rute pada S-AOMDV 

Algoritma S-AOMDV melakukan hal yang 
sama sepeti  pada AOMDV, perbedaannya adalah 
adanya proses perhitungan estimasi waktu untuk 
setiap link pada rute yang diperoleh.  Proses ini akan 
menghasilkan nilai stabilitas tiap rute. Setiap rute 
yang diperoleh akan dibandingkan stabilitasnya. 
Data dikirim melalui rute yang memiliki stabilitas 
tertinggi.   

 
Gambar 3. Flowchart algoritma S-AOMDV 
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Gambar 3 menunjukkan flowchart dari 
algoritma S-AOMDV, kotak abu-abu 
memperlihatkan modifikasi yang dilakukan pada 
protokol routing AOMDV menjadi S-AOMDV.  
Pengiriman data akan berpindah rute jika diperoleh 
stabilitas rute yang lebih besar, tidak menunggu 
hingga rute rusak yang menyebabkan data drop. 

 
2.4 Penentuan dan Pemilihan Rute Stabil pada 

S-AOMDV 
Berikut adalah tahap-tahap dalam menentukan 

dan memilih rute stabil pada protokol routing S-
AOMDV. 

1. Menghitung LET untuk setiap link pada 
rute node disjoint menggunakan persamaan 
1 sampai dengan 6;   

2. Menghitung stabilitas sebuah rute yang 
terdiri dari beberapa link menggunakan 
persamaan :  

          (7) 

 Dimana Ph adalah nilai LET untuk setiap 
link antar dua node dan m adalah jumlah 
link pada rute;  

3. Membandingkan nilai stabilitas setiap rute 
yang diperoleh; 

4. Menggunakan rute yang memiliki stabilitas 
lebih baik untuk mengirimkan data.  
 

3. Hasil Penelitian 
Uji coba dilakukan menggunakan Network 

Simulator NS2 [10], dengan parameter uji coba 
seperti pada tabel 1. Skenario simulasi bervariasi 
pada mobilitas node dengan pause time yaitu 0s, 
50s, 100s, 150s dan kecepatan maksimal node yaitu 
1m/s, 5m/s, 10m/s, 15m/s, 20m/s, 25m/s, 30m/s. 

 
Tabel 1. Parameter uji coba 

Parameter Nilai Parameter 
Propagation TwoRayGround 
MAC layer IEEE 802.11 
Mobility model Random Way Point 
Pola traffic Constan Bit Rate (CBR) 
Packet rate 4 paket/second 
Network area 1000 X 1000 

Time simulation 250s 
Packet Size 512 bytes 
Transmission 
interval 

250 ms / 0.25s 

Constant 
transmission 
bandwidth 

2 Mbps 

Maximal speed 
1 m/s, 5m/s, 10m/s, 15m/s, 
20m/s, 25m/s, 30m/s 

Jumlah node  50 node 
Pause time 0s, 50s, 100s, 150s 

 
Gambar 4 menunjukkan perbandingan kinerja 

antara protokol routing AOMDV dengan S-
AOMDV berdasarkan banyaknya paket data yang 
didrop. Skenario mobilitas node bervariasi pada 
pause time dan kecepatan maksimal node..   Kinerja 
protokol S-AOMD menghasilkan jumlah data drop 
lebih sedikit dibandingkan dengan AOMDV.  Data 
drop bertambah dengan bertambahnya kecepatan 
maksimal node.  

Gambar 5 menunjukkan perbandingan kinerja 
antara protokol routing AOMDV dengan S-
AOMDV berdasarkan Packet Delivery Ratio (PDR), 
yaitu  perbandingan antara paket data yang diterima 
node tujuan dengan jumlah paket data yang 
dikirimkan oleh node sumber.  Grafik menunjukkan 

bahwa protokol routing  S-AOMD menghasilkan 
jumlah PDR yang lebih besar dibandingkan dengan 
AOMDV. Packet Delivery Ratio akan menurun 
dengan bertambahnya kecepatan mobilitas node. 

Grafik hasil percobaan menunjukkan bahwa 
protokol routing S-AOMDV memiliki data drop 
yang lebih sedikit dan packet delivery ratio yang 
lebih banyak dibandingkan AOMDV.  

 
4. Kesimpulan 

Adanya perangkat GPS pada peralatan mobile 
di MANET dapat dimanfaatkan sebagai informasi 
pergerakan node. Hal ini berguna untuk 
memprediksi waktu terhubung antar node.   Analisa 
menggunakan NS2 menunjukkan bahwa protokol 
routing S-AOMDV mampu mengurangi hilangnya 
paket data karena mobilitas node dan meningkatkan 
rasio pengiriman paket pada lingkungan MANET.  
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(a)                                                                          (b) 

    
                                           (c)                                                                              (d) 

Gambar 4. Number of Packet Drop pada variasi kecepatan maksimal node; (a) pause time = 0,                           
(b) pause time = 50,  (c) pause time = 100, (d) pause time = 150. 

 
 

   
(a)                                                                                     (b)                             

  

    
 (c)                                                                                      (d) 

Gambar 5. Packet Delivery Ratio (PDR)  pada variasi kecepatan maksimal node; (a) pause time = 0,                 
(b) pause time = 50, (c) pause time = 100, (d) pause time = 150. 
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Abstrak 

Pemanfaatan Voice over IP (VoIP) dalam komunikasi yang  murah dan mudah semakin meningkat.  Kendala 
utama dari VoIP adalah masih belum memiliki kualitas suara seprima pemanfaatan model PSTN. Kualitas suara 
VoIP bergantung pada banyak hal seperti codec, kompresi, perangkat lunak dan keras serta lalu lintas jaringan 
Internet. Pemanfaatan VoIP juga dapat dilakukan melalui jalur wireless dimana kapasitas bandwidthnya sangat 
tergantung akan berbagai variabel seperti jumlah pengakses dan jarak client-server terhadap access point. Untuk 
melihat hal ini, penelitian pemanfaatan VoIP di lingkungan wireless dilakukan dengan menghitung faktor tunda 
menggunakan model One-way Delay (OWD). Hasil percobaan menunjukkan bahwa delay pada VoIP lebih 
dipengaruhi oleh kepadatan traffic yang ada akibat meningkatnya jumlah client dan besarnya ukuran  data yang 
dikirim pada suatu jaringan. 
Kata kunci : delay, jaringan internet, PSTN, VoIP 
 
 
 
1. Pendahuluan 
 

Voice Over Internet Protocol (VoIP) adalah 
teknologi yang mampu melewatkan traffic suara, 
video, dan data yang berbentuk paket melalui 
jaringan IP. Seiring dengan perkembangan 
teknologi, pemanfaatan Voice over IP (VoIP) dalam 
komunikasi suara semakin meningkat kualitasnya 
dengan melihat komunikasi suara dengan model 
PSTN. Salah satu keunggulan dari VoIP adalah 
biaya murah untuk melakukan percakapan ke 
seluruh dunia.  

Namun, VoIP mempunyai beberapa kendala. 
Kendala utama dari VoIP adalah masih belum 
memiliki kualitas suara seprima pemanfaatan model 
PSTN. Kualitas suara VoIP akan tergantung akan 
banyak hal seperti codec, kompresi, perangkat lunak 
dan keras serta lalu lintas jaringan Internet. 
Pemanfaatan VoIP juga dapat dilakukan melalui 
jalur wireless yang besar bandwidth sangat 
tergantung akan berbagai variabel seperti jumlah 
pengakses, jarak dari access point dan gangguan 
pada traffic.   

Untuk melihat hal ini, penelitian pemanfaatan 
VoIP di lingkungan wireless akan dilihat dengan 
menghitung faktor tunda dengan menggunakan 
model OWD.  

One-way Delay adalah parameter penting 
dalam VoIP karena delay ini menentukan kualitas 
panggilan. Untuk memastikan Quality of Service 
(QoS), operator jaringan perlu memonitor delay dan 

loss pada paket VoIP [1]. End-to-end delay dapat 
dibagi ke dalam beberapa komponen [2] : 
 Delay pengolahan : waktu yang dibutuhkan 

untuk memproses paket di setiap router. 
 Delay antrian : waktu yang dibutuhkan untuk 

menunggu di antrian router sebelum transmisi. 
 Delay transmisi : waktu yang dibutuhkan untuk 

memasukkan bit-bit dari sebuah paket ke dalam 
data link. 

 Delay propagasi : waktu yang dibutuhkan untuk 
propagasi sebuah bit melewati data link. 

 
Gambar 1 menggambarkan interaksi antara 

komponen-komponen dari sistem VoIP, pada 
jaringan berbasis IP [3]. Pada tiap-tiap levelnya 
terdapat delay yang mempengaruhi arsitektur 
jaringan VoIP dari network level, VoIP client 
communication level, dan human conversational 
communication. 

Dalam level VoIP client communication, 
terdapat salah satu metrik delay yang disebut Mouth-
To-Ear delay (MED). MED merupakan elemen 
penting yang mempengaruhi kualitas percakapan. Ini 
terdiri dari delay yang terjadi dalam encoding 
speech, pengepakan frame speech ke dalam paket 
pada bagian pengirim, transmisi jaringan, play-out 
buffer di bagian penerima, dan decoding. Di 
antaranya, delay karena encoding, decoding, dan 
pengepakan adalah tetap dan tidak secara signifikan 
berkontribusi kepada MED. Komponen yang 
dikendalikan oleh sistem VoIP adalah delay jitter-
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buffer dan delay dalam menunggu informasi 
tambahan untuk tiba. 

 

 
Gambar 1. Arsitektur interaksi antara VoIP 
client, jaringan, dan komunikasi manusia 

 
Kesulitan utama dalam mengestimasi OWD 

adalah sinkronisasi waktu antara setiap komputer 
yang berbeda [4]. 

Selanjutnya akan dijabarkan lebih rinci 
mengenai acuan dasar pengukuran OWD, metode 
yang digunakan dalam pengukurannya, serta hasil, 
analisis, dan kesimpulan dari pengukuran delay yang 
dilakukan.  
 
2. OWD Voice over IP pada Jaringan Intranet  
 

Intranet adalah sebuah jaringan privat (private 
network) yang menggunakan protokol-protokol 
Internet (TCP/IP), untuk berbagi informasi atau 
operasi kerja dalam suatu perusahaan tertentu.  
Perancangan VoIP dalam jaringan intranet antar 
ruangan menggunakan Personal Computer (PC), 
laptop dan mobile phone serta softphone yang 
digunakan sebagai sarana komunikasi antar client 
seperti pada Gambar 2. 

Perlu dicatat bahwa setiap metrik berhubungan 
dengan waktu: waktu persentase, waktu tunda 
(delay), dan satuan waktu. Oleh karena itu, indikator 
utama dalam mengevaluasi kinerja jaringan adalah 
delay jaringan. Delay jaringan terdiri dari tiga 

komponen: 1) delay perangkat, 2) delay transmisi, 
dan 3) delay propagasi. 

 
Gambar 2. Topologi jaringan intranet 

 
 Delay perangkat terdiri dari waktu pemrosesan, 
packet switching, dan penundaan antrian dan 
tergantung pada beban jaringan dan kemacetan. 

Delay transmisi adalah waktu yang dibutuhkan 
untuk mengirimkan semua bit dari frame yang berisi 
paket. Hal ini tergantung pada data rate, media, dan 
jarak. Serta hanya dapat dikendalikan dalam cara 
yang terbatas oleh perencana jaringan. 

Delay propagasi yaitu waktu antara emisi bit 
pertama (atau bit terakhir) dari sebuah paket oleh 
peralatan transmisi dan penerimaan bit ini oleh 
peralatan penerima. 

Oleh karena itu, indikator delay perangkat, 
transmisi, dan propagasi memungkinkan penentuan 
waktu yang dibutuhkan oleh paket untuk perjalanan 
dari sumber ke tujuan. Waktu inilah yang disebut 
One-way Delay (OWD) [5]. 

Perhitungan OWD yang dilakukan meliputi 
beberapa aspek eksternal yang berpengaruh pada 
jaringan VoIP, seperti jarak wireless access point 
terhadap server maupun client, jumlah client dalam 
jaringan, dan kepadatan traffic yang diukur dalam 
rentang waktu tertentu. 

 
2.1 Pengaruh jarak terhadap delay 

 
Pengukuran OWD salah satunya dilihat dari 

faktor jarak wireless access point terhadap server 
maupun client. Jarak yang terus ditingkatkan sangat 
mempengaruhi kualitas panggilan suara pada VoIP 
dari segi delay yang dibutuhkan dalam satu waktu 
penyampaian pesan. Mulai dari jarak dua sampai 25 
meter -yang merupakan titik batas- jaringan VoIP 
dapat memberikan kualitas dalam rentang baik 
hingga buruk. Untuk titik meter selanjutnya, client 
jaringan VoIP sudah tidak dapat menangkap sinyal 
wireless dengan baik. Pendekatan pada faktor ini 
diasumsikan dengan jumlah client yang tidak 
berubah yaitu dua client. Dan traffic yang ada 
hanyalah panggilan suara real time dengan VoIP. 
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2.2 Pengaruh jumlah client terhadap delay 

 
Jumlah client atau pengakses server jaringan 

wireless tentu juga sangat berpengaruh terhadap 
delay yang ada. Sama halnya dengan jarak, client 
yang terus bertambah akan mempengaruhi besarnya 
delay yang muncul. Sampel yang diambil mulai dari 
2 hingga 10 client. Pendekatan pada faktor jumlah 
client ini mengasumsikan jarak yang konstan yaitu 
10 meter. Dan traffic yang ada juga hanya panggilan 
suara real time dengan VoIP. 

 
2.3 Pengaruh traffic terhadap delay 

 
Kepadatan traffic jaringan diukur dengan 

aktivitas antara dua client yang melakukan 
panggilan suara sambil berkirim file melalui 
jaringan. Keragaman ukuran file yang dikirim dapat 
dipastikan sangat berpengaruh pada delay yang 
dibutuhkan ketika pengakses mengirim pesan suara 
real time pada jaringan VoIP. Ukuran file yang 
digunakan beragam, dengan asumsi jarak yang 
konstan sejauh 10 meter. 

 
3. Metode Pengukuran 

 
Dalam melakukan pengukuran dibutuhkan 

beberapa perangkat keras maupun perangkat lunak 
dengan spesifikasi tertentu yang saling terhubung 
seperti Gambar 2.  

Perangkat keras terdiri dari sebuah PC sebagai 
server, 9 buah notebook dengan spesifikasi 
processor yang sama dan 1 buah mobile phone 
berfitur wireless sebagai client, 2 wireless access 
point, 2 wireless USB adapter, perangkat lunak X-
Lite 4, Briker IPPBX yang merupakan 
pengembangan linux debian dengan aplikasi VoIP 
server Asterisk 1.4 yang termasuk di dalamnya, 
remote desktop software, dan online stopwatch. 

Asterisk merupakan software yang digunakan 
untuk membuat VoIP server. Asterisk merupakan 
VoIP server yang popular digunakan saat ini karena 
software ini bersifat open source dan memiliki 
feature yang beragam untuk menyediakan layanan 
VoIP. X-Lite merupakan softphone aplikasi VoIP 
yang digunakan pada PC atau notebook client agar 
dapat berfungsi sebagai telepon VoIP. Beberapa 
parameter yang harus diatur pada VoIP client di 
antaranya dijelaskan pada Tabel 1. 

 
Tabel 1. Parameter pengaturan softphone [6] 

Parameter yang diatur Keterangan 

User ID 
Diisi nomor extension 
user 

User display name 
Diisi nama untuk 
tampilan pada display 

SIP authentication user 
name 

Diisi user_id@domain 

SIP authentication 
password 

Diisi password yang 
digunakan user 

SIP proxy server 
Diisi sesuai nama 
domain 

Langkah yang dilakukan adalah membuat 
hubungan antara server dengan wireless access point 
1 menggunakan kabel crossover dan hubungan 
antara client dengan server menggunakan jalur 
wireless. 

Masing-masing client menggunakan wireless 
USB adapter yang berfungsi sebagai pembangun 
jaringan kedua yang digunakan untuk meminimalisir 
delay pada saat pengukuran. Karena jika hanya 
memanfaatkan satu  jaringan server VoIP, 
kemungkinan delay yang muncul akan lebih besar. 
Pengukuran dilakukan menggunakan perangkat 
lunak online stopwatch. Remote desktop berfungsi 
sebagai remote start dan stop online stopwatch 
antara client-1 dan client-2. Penjelasan visual dapat 
dilihat pada Gambar 3. 

 

 
Gambar 3. Konfigurasi perangkat pengukuran 

OWD VoIP 
 

 Network Interface 1 saling terhubung melalui 
VoIP server IPPBX. Network Interface 2 
dihubungkan menggunakan USB wireless adapter 
dan berlaku sebagai remote penyinkron waktu. 
 Untuk mengetahui pengaruh jarak terhadap 
delay, hanya dua client yang terhubung dengan 
jaringan server VoIP. Jarak antara dua client 
tersebut terus diperbesar sampai titik dimana salah 
satu client sudah tidak dapat menangkap sinyal 
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jaringan VoIP yang terindikasi dari menurunnya 
kualitas suara.  
 Selanjutnya, pengaruh jumlah client terhadap 
delay diukur menggunakan teknis yang sedikit 
berbeda dengan langkah sebelumnya. Jarak antara 
dua client yang dijadikan tolak ukur saat melakukan 
panggilan ditetapkan konstan, yaitu 10 meter. 
Namun jumlah client yang terhubung dengan 
jaringan server VoIP terus diperbanyak sampai 10 
client. Delay yang terukur dapat dilihat 
perbedaannya seiring bertambahnya jumlah client 
dalam jaringan VoIP. 

Faktor kepadatan traffic yang mempengaruhi 
delay dalam suatu jaringan diukur dengan aktivitas 
antara dua client yang melakukan panggilan suara, 
sementara salah satu client mengirim file melalui 
jaringan. Keragaman ukuran file dimulai dari 
rentang 50MB sampai dengan 1.2GB, yang 
merupakan batas maksimal dari keoptimalan kinerja 
jaringan VoIP. Karena dengan ukuran file 1.2GB 
telah tercatat delay yang cukup besar. Pengukuran 
berdasarkan traffic menggunakan asumsi jarak antar 
client yang tetap, yaitu 10 meter. 
 
4. Hasil dan Analisis 

 
4.1 Hasil Percobaan 

 
Gambar 4 menjelaskan hasil perobaan pengaruh 

jarak terhadap delay. Fluktuasi grafik di bawah ini 
dimungkinkan akibat adanya beberapa interferensi 
yang terjadi saat panggilan suara dilakukan. 
Interferensi terjadi karena adanya sejumlah wireless 
access point yang menggunakan channel secara 
bersamaan. Sekat ruangan yang ada juga menjadi 
salah satu faktor melemahnya sinyal wireless. 
Pengukuran dilakukan dengan rentang jarak 2 
sampai 25 meter. 

Secara keseluruhan dapat terlihat bahwa grafik 
menunjukkan semakin jauh jarak antar client dan 
jarak client dengan access point, maka akan semakin 
besar delay yang dihasilkan. Namun, bila digunakan 
pendekatan grafik dengan fungsi orde-3, representasi 
dari pengaruh jarak terhadap delay tentu akan 
memiliki batas titik dimana sinyal tidak dapat 
tertangkap oleh perangkat client sehingga hubungan 
VoIP tidak dapat dibangun. Hal ini akan tergambar 
dengan grafik yang mencapai titik unlimited delay, 
sehingga garis grafik orde-3 akan bergerak lurus ke 
atas. 

Titik batas dimana client sudah tidak dapat 
menangkap sinyal wireless bergantung pada 
kapasitas cakupan atau jangkauan koneksi wireless 
access point yang digunakan. 
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Gambar 4. Pengaruh jarak terhadap delay 

 
Gambar 5 menjelaskan hasil percobaan 

pengaruh jumlah client terhadap delay. Grafik yang 
ditunjukkan kenaikannya terlihat lebih stabil, karena 
jarak antar client  diatur konstan. Pertambahan 
jumlah client yang melakukan panggilan secara 
bersamaan akan membebani jalur akses jaringan dan 
mengurangi bandwidth yang tersedia. Besarnya 
delay berbanding lurus dengan bertambahnya jumlah 
client pada jaringan VoIP. 

Sama halnya dengan faktor eksternal jarak, pada 
pengaruh jumlah client terhadap delay suatu saat 
akan mencapai nilai maksimum sinyal. Jika dilihat 
dengan representasi orde-3 maka grafik yang 
terbentuk menjadi unlimited delay. 
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Gambar 5. Pengaruh jumlah client terhadap delay 

 
Gambar 6 menjelaskan hasil pengujian 

pengaruh kepadatan traffic terhadap delay. Dengan 
aktivitas transfer file antar client dimana jarak dan 
jumlah panggilan aktif diatur konstan. Besarnya 
delay dipengaruhi oleh ukuran file yang dikirim. 
Sampel ukuran file diambil mulai dari 50MB, 
100MB, 200MB, 300MB, 400MB, 500MB, 600MB, 
700MB, 800MB, 900MB, dan 1.2GB. 

Pengaruh kepadatan traffic pada delay 
mempunyai titik batasan akhir, karena delay 
tergantung dengan bandwidth backplane dari 
perangkat. Apabila dilihat dengan pendekatan orde-
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3, delay pun akan sampai pada titik unlimited delay 
dan hubungan VoIP tidak dapat dilakukan lagi. 
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Gambar 6. Pengaruh kepadatan traffic terhadap 

delay  
 
4.2 Analisis Data 

 
Dilihat dari keseluruhan hasil percobaan, dapat 

dibandingkan bahwa 3 faktor eksternal OWD VoIP 
masing-masing memiliki intensitas pengaruh yang 
berbeda. Fluktuasi grafik yang paling terlihat berada 
pada faktor jarak terhadap delay. Pada faktor traffic, 
grafik juga masih mengalami ketidakstabilan di awal 
percobaan. Sementara faktor jumlah client terekam 
paling stabil di antara ketiganya. Hal tersebut 
dikarenakan konsumsi bandwidth pada panggilan 
aktif VoIP akan lebih besar sehingga delay terus 
meningkat dan tidak mengalami fluktuasi. 

Delay yang terukur memang jauh di atas standar 
ketetapan ITU-T sebesar 400ms [7]. Namun secara 
perspektif pendengar atau user, hubungan panggilan 
VoIP masih dapat dilakukan meskipun dengan delay 
yang cukup besar. 

 
5. Kesimpulan  
 

Berdasarkan ketiga jenis percobaan dapat 
diketahui bahwa delay VoIP dipengaruhi oleh jarak 
ke WAP, jumlah client dan kepadatan lalu lintas 
jaringan komputer. Dimana faktor dominan lebih 
dipengaruhi oleh adanya perubahan jumlah client 
pada  jaringan yaitu ketika terjadi pengaksesan 
jaringan VoIP pada waktu yang bersamaan yg 
mempengaruhi kepadatan traffic pada jaringan. 

Dari hasil analisis pengukuran disimpulkan 
bahwa pemanfaatan aplikasi VoIP layak digunakan 
dalam jaringan wireless intranet karena walaupun 
delay >400ms, tetapi suara masih dapat diterima 
oleh pengguna. 
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Abstrak 
 
Mobile phone adalah sarana komunikasi yang handal, disisi lain kerap menjadi pengganggu pada kegiatan 
pertemuan. Salah satu cara untuk mengatasi penggunaan mobile phone tidak pada tempatnya adalah dengan 
diaktifkan jammer untuk mengganggu signal mobile phone. Mengembangkan jammer yang cakupan area luas 
dibutuhkan daya, ukuran dan dana yang besar. Meningkatkan jangkauan jammer dapat diatasi dengan 
menggunakan peningkatan dB dari antena pemancarnya. Penelitian ini akan mencoba menganalisis berbagai tipe 
antena untuk dimanfaatkan pada pengikatan jangkaun jammer pada range 800MHz sampai 900Mhz (GSM & 
CDMA). Hasil yang didapat dari dua jenis antenna, antena terbaik adalah dengan model Yagi yang dapat 
meningkatkan jangkauan hingga 12 m. 
 
Kata kunci : antena, GSM/CDMA, mobile phone, jammer 
 
1.  Pendahuluan 

 
Penggunaan mobile phone sudah merata di 

seluruh dunia, termasuk di Indonesia. ponsel 
sudah menjadi kebutuhan primer. Hampir semua 
kalangan sudah memiliki teknologi canggih ini. 
Namun adakalanya penggunaan teknologi mobile 
phone ini berdampak negatif yaitu dapat 
menganggu aktifitas manusia di tempat tertentu. 
Misalnya di dalam kelas, tempat ibadah, 
perpustakaan, ruang rapat, rumah sakit, 
perkantoran dan lain sebagainya.  

Untuk mengatasi hal tersebut maka dibuatlah 
Jammer untuk menahan sinyal masuk pada 
ponsel. Jammer bekerja dengan mengacak sinyal 
yang diterima mobile phone sehingga mobile 
phone tidak mendapatkan sinyal dari base 
station. Setiap jammer memiliki jarak jangkauan 
yang berbeda-beda tergantung desain antena 
yang digunakan. Antena pada jammer dapat 
diperluas area jangkauannya dengan cara 
memperbesar gain antena tersebut. 

Pada paper ‘Jammer for mobile phone’, 
membahas mengenai permasalahan dalam 
memilih komponen yang cocok untuk mobile 
phone jammer. Dari beberapa tipe jammer yang 
ada, dipilih jammer tipe A yang memiliki 
komponen paling sederhana. Penelitian terfokus 
pada pemilihan komponen VCO (Voltage 
Controlled Oscillator) yang sesuai. Untuk 
mengembangkan penelitian tersebut, dilakukan 

dalam memilih dan merancang antena yang 
sesuai untuk mobile phone jammer. [5] 

Disisi lain pada paper ‘Smart Jammer for 
Mobile Phone System’, permasalahan yang 
timbul pada saat perancangan mobile phone 
jammer yaitu pada konsumsi daya yang besar. 
Hal ini diatasi dengan merancang sebuah jammer 
yang hanya melakukan transmisi ketika terjadi 
hubungan komunikasi antara base station dengan 
mobile phone[1]. Penghematan daya juga dapat 
dilakukan dengan menggunakan antena yang 
memiliki konsumsi daya yang kecil namun 
memiliki gain yang besar. 

Sedangkan pada paper ‘Antenna for Mobile 
Jammer’, dilakukan penelitian untuk mengatasi 
masalah perancangan jammer yang 
menggunakan  biaya yang minimum namun 
memiliki efisiensi yang tinggi. Penelitian 
dilakukan dengan simulasi perancangan jammer 
dengan komponen sederhana serta mendesain 
antena microstrip untuk mobile phone jammer. 
Tetapi itu hanya sebatas simulasi dan perlu 
direalisasikan untuk merancang antena yang 
memiliki efisiensi tinggi untuk mobile phone 
jammer.[6]. 

Sistematika penulisan terdiri dari 
pendahuluan yang berisi latarbelakang serta 
tujuan dari penulisan. Bagian selanjutnya 
mengenai teori dasar dan perancangan serta 
realisasi dari penelitiaan yang dilakukan. Pada 
bagian akhir penulisan berisi kesimpulan dari 
hasil penelitian. 

No Makalah : 106 
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2. Teknologi Jammer dan Antena Jammer 
 

 Mobile phone Jammer adalah alat yang berfungsi 
untuk mengacak datangnya sinyal dari base station 
menuju mobile phone. Jammer hanya mampu 
menangani sinyal yang memiliki frekuensi antara 850 
- 950MHz. 
 Adapun bentuk dari blok digram sebuah mobile 
phone jammer adalah sebagai berikut : 

 
 
Gambar 1 Block diagram mobile phone jammer 

[4] 
 

 Dari gambar diatas, dapat dilihat bahwa power 
supply yang digunakan adalah 5-9 V. IF section 
merupakan berfungsi untuk mengatur tegangan yang 
akan diterima pada VCO dalam RF section. RF 
section terdiri dari power amplifier dan VCO 
(Voltage Controlled Oscillator) yang berfungsi untuk 
membangkitkan sinyal pada range frekuensi 
850MHz-950MHz [4]. 

  Terdapat 5 tipe mobile phone jammer yang telah 
dikembangkan [6], yaitu: 
a. Type A Device : Jammers 

Pada tipe ini, jammer terdiri dari beberapa 
osilator independen yang mengirimkan “sinyal 
jamming” yang memblokir frekuensi yang biasa 
digunakan untuk sebuah panggilan pada mobile 
phone. Mobile phone Jammer tipe A merupakan 
mobile phone jammer aktif yang berjalan di 
single band 900 MHz dan efisiensi rendah. 

b. Type B Device : Intelligent Cellular Disablers  
Perangkat ini biasanya bekerja sebagai sebuah 
pendeteksi. Ketika mendeteksi sinyal dari base 
station ke mobile phone, maka sinyal base 
station tidak melakukan komunikasi. Proses 
pendeteksian dan gangguan panggilan ini 
dilakukan selama interval yang biasanya 
disediakan untuk signaling dan handshaking. 

c. Type C Device : Intelligent Beacon Disablers 
Perangkat ini bertindak sebagai “beacon”, yang 
berarti menginstruksikan setiap perangkat mobile 
phone dalam daerah cakupannya untuk 
menonaktifkan dering atau operasi lain. 

d. Type D Device : Direct Receive & Transmit 
Jammers 
Alat ini berperilaku seperti sebuah base station 
independen kecil. Jammer ini dominan dalam 
receiver mode-nya dan dengan cerdas memilih 
untuk berinteraksi dan memblokir mobile phone 

secara langsung jika dalam jarak yang dekat 
dengan jammer. 

e. Type E Device : EMI Shield - Passive Jamming 
Jammer ini menggunakan teknik pressure 
Electro Magnetic Interference (EMI) untuk 
membuat sesuatu yang disebut Faraday cage. 
Faraday cage ini pada dasarnya memblokir atau  
memiliki attenuasi yang besar, hampir semua 
radiasi elektromagnetik memasuki atau 
meninggalkan cage. 
 

 Pada percobaan kali ini yang akan digunakan 
adalah mobile phone jammer type A, berikut adalah 
gambar mobile phone jammer yang digunakan : 

 

 
Gambar 2 : Mobile Phone Jammer  

 
 Gambar 2 menunjukan bentuk dari mobile phone 
jammer yang terdiri dari 3 antena yaitu 
GSM/CDMA(800-900MHz), DCS(2100-2200MHz), 
3G(1800-1900MHz) input power yang dibutuhkan 
oleh mobile phone jammer ini sebesar 5V DC 1.5A 
dan menggunakan Battery Ni-Mh DC5V/1600mAh 

 
2.1 Antena Mobile Phone Jammer 

 
Menurut pola radiasi pancarannya, antena 

terdiri dari 2 jenis : 
a. Antena Directional 

Antenna Directional adalah antenna yang pola 
radiasi pancarannya terarah sehingga efektifitas 
pancaran radiasi hanya ke satu arah saja 

b. Antena Omnidirectional 
Antena Omnidirectional dapat memancarkan 
gelombang ke segala arah.  

 
 Antena yagi, helix, dipole dan monopole 
merupakan antenna yang biasa digunakan untuk 
pembuatan antena mobile phone jammer. Antena yagi 
memiliki karakteristik sebagai antena directional 
sedangkan helix, dipole dan monopole termasuk 
antena omnidirectional. 
 
2.2  Karakteristik Antena Helix  
 
 Antena helix merupakan antena yang mempunya 
bentuk tiga dimensi. Bentuk antena helix menyerupai 
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per atau pegas dengan diameter lilitan serta jarak 
antar lilitan berukuran tertentu.  Antena helix juga 
dapat digunakan untuk menggantikan antena 
omnidirectional sebagai transmitter sinyal. 
 Antena helix yang digunakan dalam perancangan 
ini merupakan antena bawaan dari mobile phone 
jammer. Panjang dari antena helix ini adalah 4,3cm. 
dengan diameter 1cm. berikut merupakan gambar dari 
antena helix pada jammer. 
 

 
Gambar 3. Antenna helix bawaan jammer. 

 
2.3 Rancangan Antena mobile phone jammer 
  
 Antena yang digunakan dalam perancangan kali 
ini adalah jenis antena yagi dan antenna helix. 
Dimana antena yagi termasuk antena directional 
dengan pancaran radiasi satu arah dan antena helix 
termasuk antena omnidirectional. Rancangan antena 
yagi yang akan direalisasikan memiliki spesifikasi 
sebagai berikut : 

 
Gambar 4. Desain antenna yagi [2] 

 
 Bagian dari antena yagi diatas terdiri dari 
reflector (ref), driven element (DE), dan director. 
Desain ini menggunakan gamma match yang 
berfungsi untuk mengatur frekuensi kerja pada 
antena. Berdasarkan rancangan, antena akan 
menghasilkan gain yang bervariasi dari 9dB sampai 
10dB dan bekerja pada kisaran frekuensi 876-
960MHz [2]. 

  
 Tabel 1. Rincian rancangan antenna yagi [2] 

Element Offset dari ref Panjang element 
Ref 0 mm 171 mm 
DE 41 mm 149 mm 
D1 79 mm 132 mm 
D2 144 mm  127 mm 
D3 204 mm 120 mm 

D4 258 mm 114 mm 
 Dari table diatas, jarak offset merupakan jarak 
elemen reflector ke masing-masing elemen yang lain. 
Untuk elemen DE memiliki spesifikasi panjang 2 kali 
¼ λ [2]. Rincian tersebut digunakan untuk 
mendapatkan antena dengan gain yang diharapkan. 
Pola radiasi yang dihasilkan dari spesifikasi antenna 
diatas, digambarkan seperti dibawah ini. 

 

  
Gambar 5. Pola Radiasi antenna Yagi [2] 

 
 Pola radiasi pada antenna yagi hanya terfokus 
pada satu arah (main lobe). Namun terdapat arus yang 
bocor sehingga terbentuknya side lobe. Untuk 
antenna helix yang digunakan merupakan antenna asli 
dari mobile phone jammer yang ada.  
 

 
Gambar 6. Pola radiasi antenna helix [3] 

 
 Memiliki pola radiasi seperti gambar diatas yang 
menyebar ke segala arah (omnidirectional). Namun 
tidak memiliki daya pancar yang jauh dibanding 
antena yagi.  

 
3. Realisasi perancangan antenna Yagi 
 
 Dari hasil perancangan dilakukan realisasi 
pembuatan antena yagi untuk mobile phone jammer. 
Setelah pembuatan antena selesai, dilakukan 
pengukuran untuk mengetahui jarak jangkauan 
maksimal dari jammer dengan menggunakan 
beberapa provider mobile phone. Selanjutnya 
membandingkan kualitas dari antena omnidirectional 
yang merupakan antena asli dari mobile phone 
jammer yang dimiliki dengan antena yagi. 

 
3.1. Hasil Rancangan 

 
 Setelah mempersiapkan alat dan bahan yang 
dibutuhkan maka dilakukan pembuatan antena yagi 
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dengan rancangan antena yang sebelumnya telah 
didesain. 

 

 
Gambar 7. Antena yagi jammer hasil 

perancangan 
   

 Gambar diatas merupakan realisasi dari 
perancangan antenna yang sudah dilakukan. 
Komponen yang dibutuhkan untuk membuatnya 
berupa : 

 Gamma match 
 Aluminium pejal dengan diameter 5 mm 
 Kabel koaksial 
 Konektor SMA RG58 dan NM RG58 
 Pipa bom dengan diameter 22 mm 
 Bracket yagi bundar dengan diameter 22mm 
Setelah antenna selesai dibuat, dilakukan uji coba 

dengan cara menghubungkan antenna dengan output 
GSM/CDMA pada mobile phone jammer 
menggantikan antenna helix yang telah ada.  
 
3.2. Skenario dan Hasil Pengukuran 
 
 Pengukuran jangkauan jammer dilakukan dalam 
ruang tertutup yang luas. Dimana jammer diletakkan 
di tengah ruangan dengan titik 00 menghadap ke timur 
laut. Kemudian melakukan pengamatan sinyal 
provider dari titik 0m (posisi jammer diletakkan) 
menjauh secara konstan sebesar 0,5m hingga mobile 
phone dapat menerima sinyal dari base station dan 
melakukan panggilan telepon. Catat jarak yang 
didapat kemudian lakukan pengamatan pada arah 
mata angin, jenis provider  dan jenis antena yang lain.   
 Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan 
perbedaan hasil dari pengukuran data. Berikut 
merupakan penyebabnya : 

 Pengukuran dilakukan diruang tertutup 
 Daya pada jammer yang mulai berkurang jika 

percobaan menggunakan battery 
 Jarak base station yang berbeda disetiap titik 

pengukuran 
 Kualitas sinyal dari setiap provider 
 Keterbatasan alat ukur yang digunakan. 

Berikut merupakan hasil dari pengambilan data untuk 
beberapa jenis antena. 

 
 

 
Tabel 2. Pengukuran jammer dengan antenna helix 

 
  

Table diatas merupakan gambaran pancaran 
radiasi dari antena helix. Dapat dilihat bahwa jarak 
jangkauan jammer menggunakan antena helix 
berkisar antara 0,56m sampai 5,87m. Perbedaan yang 
terjadi dikarenakan bergantung pada kualitas sinyal 
dari masing-masing provider, dan jarak base station 
provider dengan tempat pengambilan data. 

 
Tabel 3. Pengukuran jammer dengan antenna yagi 

  
  
 Pada pengukuran antenna yagi disisi main lobe 
(utara, timur laut dan timur) didapatkan area pancaran 
yang memiliki jangkauan mencapai 10,86m. Dan 
pengukuran antenna yagi side lobe (tenggara, selatan, 
barat daya, barat, barat laut) dilakukan untuk 
mengetahui seberapa besar arus bocor yang terjadi 
pada antenna yagi. Dari tabel diatas dapat diketahui 
ternyata arus bocor pada antena yagi yang telah 
dibuat cukup besar. Hal ini sebenarnya tidak 
diharapkan keberadaannya karena ini dapat 
mengurangi penguatan antenna yagi pada main lobe.  

 
3.3. Analisa hasil Pengukuran 

 

 
Gambar 8. Pola radiasi provider Three 
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Gambar 9. Pola radiasi provider Indosat 

 

 
Gambar 10. Pola radiasi provider Esia 

 

 
Gambar 11. Pola radiasi provider Telkomsel 

 

 
Gambar 12. Pola radiasi provider XL 

 
Berdasarkan pada hasil pengukuran yang 

dilakukan didapat pola radiasi antena seperti gambar 
diatas, terlihat bahwa cakupan jammer dengan 
menggunakan antenna yagi lebih luas dibandingkan 
antenna helix. Pola radiasi antenna dibeberapa 
provider menggunakan antenna helix memperlihatkan 
bentuk radiasi ke segala arah. Dan pada antenna yagi, 
bentuk radiasi menuju satu arah (main lobe) dan 
membentuk side lobe. Artinya bentuk pola radiasi 
yang didapat hampir mendekati teori yang telah ada.  
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 4. Persentase perbedaan jarak maksimum dan 
luas pola radiasi pada antenna helix dan yagi 

 
 Tabel diatas merupakan perbandingan jarak 
terjauh antara antena helix dengan antena yagi, 
dimana dibandingkan antara jarak terjauh pada 
masing-masing provider. Untuk perbandingan luas 
dilakukan dengan membandingkan masing-masing 
luas pola radiasi pada setiap antena untuk semua 
provider.    
 Terlihat bahwa dengan provider yang sama bisa 
jadi memiliki jarak maksimum radiasi yang berbeda 
tetapi perbedaan ini tidaklah terlalu besar. Sedangkan 
dengan menggunakan antena yagi, jarak maksimum 
radiasi dapat menjangkau kurang lebih mencapai 
253% dan cakupan luas radiasi mencapai  403%. 
Tetapi ada beberapa arus bocor sehingga 
penjammingan terjadi di beberapa titik dibelakang 
reflector (side lobe). 
 
Tabel 5. Persentase perbandingan side lobe dan main 

lobe pada antenna yagi 

  
    
 Pada bagian side lobe, penjammingan terjadi 
dengan jarak yang besar mencapai . Sehingga dapat 
diketahui bahwa reflector pada antena yagi yang 
dibuat belum sempurna dimana perbandingan antara 
main lobe dengan side lobe mencapai 64% dimana 
pada yagi yang ideal perbandingan hanya boleh 
mencapai 10%. Dengan mengacu pada hal ini dapat 
diketahui  bahwa penggunaan antena yagi memiliki 
efektifitas pancaran yang lebih baik dibanding antena 
helix. Artinya penggunaan antena yagi yang telah 
dibuat mampu meningkatkan efektivitas kinerja dari 
mobile phone jammer dengan konsumsi daya yang 
sama dengan antena helix. 
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4. Kesimpulan dan Saran 
 

4.1. Kesimpulan 
 

 Dari hasil analisa yang telah dilakukan maka 
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
a. Antenna yagi dapat meningkatakan 

efektivitas mobile phone jammer dengan 
jangkauan 253% dan cakupan luas 403% 
dibandingkan dengan antena helix 
menggunakan daya yang sama. 

b. Antena yagi yang dibuat masih belum 
sempurna ditandai dengan besarnya side 
lobe yang melebihi 10% dari main lobe yaitu 
sebesar 64%. Dimana karakteristik 
perbandingan main lobe dan side lobe pada 
antenna yagi yang ideal adalah 10%. 
 

4.2. Saran 
 

 Berikut beberapa saran yang bisa dilakukan 
untuk penelitian selanjutnya : 
a. Melakukan perancangan antenna dipole dan 

monopole untuk mobile phone jammer. 
b. Melakukan pengujian jammer diruang 

terbuka. 
c. Melakukan pengukuran dengan alat ukur dan 

peralatan yang lengkap. 
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Abstrak 

Dalam sebuah piranti lunak aplikasi, komponen basis data merupakan suatu hal yang dinilai sangat penting 
untuk dipersiapkan keberadaannya. Terlebih berdasarkan pengalaman-pengalaman praktis yang ada, pada 
umumnya program aplikasi dirancang tanpa persiapan yang matang dalam proses rekayasanya.  Hal ini 
memungkinkan terjadi luputnya pencatatan dokumentasi dasar yang berisi tentang blueprint atau skema 
masterplan basis data yang seharusnya ada. Semestinya dokumentasi tersebut dimiliki sebagai upaya antisipasi 
terjadinya pengembangan basis data yang mungkin akan terus tumbuh sesuai dengan kebutuhan para pengguna 
program aplikasi tersebut dari waktu ke waktu. Saat ini pembuatan basis data banyak dibantu dengan piranti 
lunak pemodelan data yang ada, diantaranya adalah Sybase PowerDesigner yang merupakan contoh kakas 
Computer Aided Software Engineering (CASE).  Umumnya, pola “langkah maju” digunakan dalam pembuatan 
basis data mulai dari pembuatan Conceptual Data Model (CDM), Physical Data Model (PDM) sampai dengan 
Generate Database menggunakan Data Base  Management System (DBMS) tertentu.  Namun seandainya basis 
data pada suatu DBMS telah ada maka dapat dilakukan pola pembuatan dengan pendekatan “langkah mundur” 
(reverse engineering) yang dimiliki oleh CASE. Artinya dari suatu basis data yang telah ada dapat dihasilkan 
kembali CDM sebagai dokumentasi awal penelahaan kebutuhan dan hubungan antar data pada suatu sistem 
tertentu. 
 
Kata kunci : Basis Data, CDM, CASE, Reverse Engineering. 
 
 
 
1. Pendahuluan 
 

Pemodelan basis data pada sebuah sistem tertentu 
yang akan dibuat dengan bantuan komputerisasi 
menjadi sebuah acuan dasar yang digunakan oleh 
seorang sistem analis dan programmer dalam 
mengembangkan aplikasi tersebut. 
Hubungan antar entitas pada sebuah sistem yang 
digambarkan dengan pemodelan dengan 
menggunakan suatu notasi tertentu, merupakan hasil 
dari tahapan analisis yang kemudian akan digunakan 
pada tahapan perancangan suatu sistem.  Kesalahan 
dalam pemodelan pada tahap awal akan berdampak 
buruk terhadap tahap-tahap berikutnya. 
Oleh karena itu pemodelan basis data yang benar 
dengan menggunakan notasi yang jelas sangat 
diperlukan bagi keberhasilan pembuatan sebuah 
program aplikasi dari suatu sistem tertentu, yang 
juga harus disertai dengan aspek dokumentasi 
perancangannya.  
2. Landasan Teori 
 

Basis data adalah kumpulan file-file / arsip / table  
yang saling berhubungan yang disimpan dalam 
media penyimpanan elektronis [1].  
DBMS adalah perangkat lunak yang memungkinkan 
para pemakai membuat, memelihara, mengontrol, 
dan mengakses data dengan cara yang efektif dan 
efisien [2] 
Reverse Engineering adalah sebuah proses analisis 
dan penelusuran ulang rancangan yang bersumber 
dari sebuah program aplikasi (kode program yang 
telah jadi dan termasuk didalamnya basis data) yang 
digunakan sebagai acuan abtraksi sistem yang lebih 
tinggi dibandingkan dengan sumber kode program 
aplikasi tersebut. [3].   
 
Pola Software Reengineering dapat digambarkan 
dalam sebuah siklus yang terus berputar antara satu 
proses ke proses yang lain seperti yang dapat dilihat 
pada gambar berikut 
 

No Makalah : 108
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Gambar 1 Siklus Sofware Reengineering 

 
CASE dapat diartikan sebagai kumpulan kakas yang 
bermanfaat untuk membantu setiap tahap 
pembangunan produk perangkat lunak, yang 
memberikan kemudahan, efisiensi dan kecepatan 
dalam mengorganisasi dokumentasi dan kegiatan 
manajemen proyek perangkat lunak.  Dengan  kata 
lain dikatakan sebagai kakas untuk “integrated 
project support environment”. [3] 
 
CASE tools yang memiliki kemampuan Reverse 
Engineering umumnya memiliki kemampuan 
mengekstraksi kembali data, arsitektural dan 
prosedural dari rancangan informasi sebuah program 
yang telah jadi.    
 
Proses reverse engineering pada umumnya 
dilakukan dengan menggunakan pola 
 

 
Gambar 2 Proses Reverse Engineering 

3. Tinjauan Mc. Donald’s 

McDonald’s merupakan perusahaan jasa makanan 
siap saji dengan sistem waralaba yang sudah sangat 
terkenal di dunia. Restoran McDonald’s pertama kali 
didirikan di Indonesia pada tanggal 22 Februari 1991 
di Sarinah Tamrin, Jakarta, dengan pemiliknya H. 
Bambang Rachmadi. Restoran McDonald’s di 
Indonesia sampai saat ini sudah berkembang 
menjadi 106 restoran yang berada di 20 kota besar 
dan kecil dengan pemilik waralabanya yaitu PT. 
Bina Nusa Rama dan PT. Ramako Gerbang Mas.  
 
McDonald’s Buahbatu Bandung merupakan salah 
satu dari 93 restoran McDonald’s yang dimiliki oleh 
PT Bina Nusa Rama, yang didirikan pada tanggal 25 
Oktober  1996. Sampai saat ini McDonald’s 
Buahbatu Bandung menjadi salah satu restoran 
favorit pilihan keluarga. 
 
Produk yang dijual McDonald’s adalah makanan 
dan minuman yang dikemas dalam format cepat saji. 
Produk utama yang dijual di McDonald’s adalah 
burger dengan jenis yang beragam. Selain itu untuk 
memenuhi kebutuhan pelanggannya yang berbeda di 
setiap negara, maka selain burger, McDonald’s juga 
menjual beberapa produk yang berbeda disesuaikan 
dengan selera pelanggan di negara masing-masing. 
Seperti produk ayam dan nasi yang hanya dijual di 
negara-negara tertentu saja, seperti di Indonesia. 
 
Selain traksaksi penjualan langsung, untuk melayani 
para pelanggannya McDonald’s Buah Batu memiliki 
satu unit departemen yang disebut Local Store 
Marketing (LSM).   
 
Beberapa jenis kegiatan yang dikendalikan oleh 
departemen tersebut diantaranya adalah kegiatan 
(event) : 

a. Perayaan Ulang Tahun (Birthday), adalah 
kegiatan perayaan ulang tahun seseorang 
yang dirayakan oleh orang-orang yang kita 
kenal dan kita undang. Mengenai tempat 
perayaannya bisa dilakukan di indoor 
maupun outdoor lingkungan McDonald’s 
Buahbatu. 

b. Kegiatan Kerjasama, adalah kegiatan 
kerjasama atas permintaan suatu lembaga 
atau instansi yang mengajukan kepada 
Bagian marketing McDonald’s untuk bisa 
ikut andil dalam acara tersebut contohnya 
membuka gerai produk McDonald’s di 
acara tersebut dengan ketentuan harus 
memesan big order produk McDonald’s. 

c. Store Tour, adalah suatu acara kunjungan 
yang diadakan oleh pihak instansi atau 
sekolah, anak-anak baik itu playgroup, 
ataupun TK ke dapur McDonald’s untuk 
melihat secara langsung proses kegiatan 
yang dilakukan restoran McDonald’s baik 
pembuatan burger, spageti atau ice cream. 
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Guna mendukung semua kegiatan di lingkungan 
LSM, telah dibuat sebuah program aplikasi untuk 
melakukan integrasi penjadwalan ketiga jenis 
kegiatan yang telah disebutkan di bagian atas.  
Aplikasi dibuat dengan menggunakan Ms. Visual 
Basic 6.0 dengan menggunakan DBMS Ms. SQL 
Server 2005. 
 
Hanya saja aspek dokumentasi dari kegiatan 
perancangan program aplikasi yang seharusnya 
dimiliki, tidak dibuat dan terkesan perancangannya 
program aplikasinya dilakukan dengan pola trial and 
error oleh para programmernya. 
 
Beberapa fungsionalitas yang dimiliki oleh program 
aplikasi tersebut diantaranya : 

a. Melakukan pengelolaan data master 
karakter, paket menu dan konsumen. 

b. Melakukan pencatatan transaksi pemesanan 
birthday, kerjasama (event) dan store tour. 

c. Melakukan entri penjadwalan kegiatan 
(event). 

d. Melakukan integrasi dan visualisasi 
kegiatan (event) yang akan dilakukan. 

e. Menampilkan layanan informasi berupa 
dicetaknya hasil-hasil pembuatan laporan 
kegiatan.  

 
Adapun bentuk beberapa antar muka dari program 
aplikasi tersebut dapat dilihat pada gambar berikut 
 

 
Gambar 1 Antar Muka Konsumen 

 

 

Gambar 2 Antar Muka Karakter 

 
Gambar 3. Antar Muka Pesanan Birthday 

 

 
Gambar 4. Antar Muka Daftar Kegiatan Birthday 

 

 
Gambar 5. Antar Muka Kegiatan Kerjasama 

 

 
Gambar 5. Antar Muka Tambah dan Ubah 

Penjadwalan Event 
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Gambar 7. Antar Muka Preview Penjadwalan Event 

 

Gambar 8. Laporan Jadwal Kegiatan 
 

Untuk penyimpanan data pada program aplikasi 
tersebut digunakan jenis relational database yang 
digambarkan sebagai berikut : 
 

 
Gambar 9 Skema Relasi Basis Data 

 
Terdapat 6 tabel yang saling berelasi satu sama lain 
yang digunakan untuk mencatat : 

a. Data Master, meliputi data Konsumen, 
Karakter, dan Paket Menu   

b. Data Transaksi, meliputi Pemesanan Head, 
Pemesanan Karakter Detail dan Pemesanan 
Menu Detail. 

  
4. Tinjauan Sybase Power Designer 
 

CASE tools yang akan digunakan dalam melakukan 
reverse engineering dari program aplikasi 
penjadwalan event di Mc. Donald’s ini adalah 
Sybase PowerDesigner versi 15.1 dengan tata letak 
layar seperti tampak pada gambar dibawah ini 

 

 
Gambar 10 Tata Letak Layar PowerDesigner 15.1 

 
 

5. Pembahasan 
 

Untuk melakukan Reverse Engineering guna 
menghasilkan Conceptual Data Model dari program 
aplikasi yang telah ada, dilakukan proses tahapan 
membuka basis data menggunakan DBMS tertentu 
yang dipilih pada saat pembuatan aplikasi program 
tersebut.  Dalam kasus Mc. Donald’s ini basis data 
yang ada menggunakan Ms. SQL Server 2005. 
 

Proses yang dilakukan dengan memilih menu File, 
Reverse Engineer dan diteruskan dengan memilih 
basis data yang akan diubah menjadi model PDM.  
Pada kasus penjadwalan kegatan ini, PDM yang 
dihasilkan sebagai hasil proses reverse engineerimg 
tampak seperti pada gambar berikut  
 

 
Gambar 11 Physical Data Model 

 

Dari hasil dilakukannya proses reverse engineer 
dengan PowerDesigner v.15.1 tersebut dihasilkan 
beberapa tabel berikut : 

a. Master Karakter 
b. Master Konsumen 
c. Master Paket menu 
d. Transaksi Pemesanan Head 
e. Transaksi Pemesanan Karakter Detail 
f. Traksaksi Pemesanan menu detail 

 

Dihasilkan juga gambaran relasi antar tabel yang 
telah ada, disertai informasi jenis-jenis tipe data apa 

Mulai Selesai Mulai Selesai

1 EVENT 1/10/2010 1/10/2010 10:00 14:00 Important PKN LPKIA

2 EVENT 3/10/2010 5/10/2010 11:00 13:00 Normal PT. ABC SELALU

3 EVENT 5/10/2010 8/10/2010 10:00 12:00 Normal PT. BERSINAR

Tanggal Jam

Laporan Jadwal Kegiatan
Periode: 01 Agustus 2010 ‐ 31 Agustus 2010

No Lokasi KegiatanJenis Prioritas
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yang digunakan oleh atribut-atributnya. Selanjutnya 
dilakukan proses generate dari PDM menjadi CDM.   
Dengan memilih fasilitas menu Tools, pilih 
Generate Conceptual Data Model yang dihasilkan 
sebagai berikut  
 

 
Gambar 12 Conceptual Data Model hasil proses 

Reverse Engineering 
 
CDM yang dihasilkan merupakan level abstraksi 
awal yang akan dapat dimanfaatkan guna proses 
pengembangan dari aplikasi kedepannya termasuk 
dapat dimanfaatkannya kembali untuk aspek 
pendokumentasian ulang sistem penjadwalan 
tersebut.  
 
Berdasarkan gambar CDM yang dihasilkan dapat 
dilakukan modifikasi ulang jenis relasi antar entitas 
jika memang diperlukan.  Hal tersebut dapat 
dilakukan dengan melihat lebih dalam pada setiap 
detail informasi dari relasi-relasi yang ada dengan 
melakukan klik ganda relasinya, sehingga tampak 
seperti pada gambar berikut 
 

 
Gambar 13 Pengaturan Relationship & Cardinality 

 
Jenis relasi yang dikenal dalam CDM yang 
dihasilkan meliputi : 

a. One-to One 
b. One to Many 
c. Many to One 
d. Many to Many 

 
Jumlah kemunculan relasi antar entitas yang 
biasanya  disebut sebagai suatu cardinalitas dapat 
digambarkan dengan notasi 0,1 ; 0,n ; 1,1 ; 1, n. 
   
Setelah CDM dihasilkan dari sebuah basis data yang 
sedang digunakan pada suatu aplikasi tertentu, 
terdapat fasilitas lainnya pada PowerDesigner 
sebagai tools CASE yang dapat dimanfaatkan. Fitur 
yang dimaksud adalah Check Model  yang berguna 
untuk melakukan pemeriksaan apakah model yang 
telah dimodifikasi atau akan dikembangkan tersebut 
telah dimodelkan dengan benar atau tidak. 
 
Berikut ini contoh potongan dari log pemanfaatan 
fasilitas pemeriksaan PDM atau CDM dengan 
menggunakan fitur check model PowerDesigner 
… 
Checking key of table 
- Key name uniqueness 
- Key code uniqueness 
- Key code maximum length 
- Existence of column 
- Key inclusion 
Checking reference ... 
- Reference name uniqueness 
- Reference code uniqueness 
- Reflexive and mandatory 
reference 
- Existence of reference join 
- Reference code maximum length 
- Incomplete join 
- Join order 
 
0 error(s),  4 warning(s). 
The Physical Data Model is correct, no 
errors were found. 
 
6. KESIMPULAN 
 
Dengan menggunakan proses reverse engineering 
merancang ulang suatu basis data menjadi level 
abstraksi awal yang menggambarkan keterhubungan 
antar entitas dapat dilakukan.  Bantuan tools CASE 
dapat dimanfaatkan untuk membantu penyelesaian 
pendokumentasian sistem agar menjadi lebih cepat 
dan lebih terstruktur. 
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Abstrak 

Penggunaan jaringan area lokal adalah sangat efisien untuk pendistribusian informasi dari satu titik ke titik 
lainnya. Kondisi ini dapat dimanfaatkan untuk mengirimkan informasi ke sistem public address untuk 
selanjutnya dipublikasikan. Penyampaian informasi dapat berlangsung lebih cepat dengan interface komputer 
tanpa harus berada di ruang media announcement. Untuk menghubungkan sistem public address kantor/gedung 
dan komputer server digunakan RF transceiver. Sedangkan untuk melakukan remote ke komputer server 
digunakan aplikasi remote komputer. Hasil dari percobaan, pengiriman informasi menggunakan remote dengan 
jalur WLAN Exclusive Connection menghasilkan delay yg kecil.  
 
Kata kunci : interface, PC, public address, radio komunikasi, WLAN 
 
 
1. Pendahuluan  
 

Sebuah kantor atau gedung umumnya 
membutuhkan suatu sistem public address yang 
dapat menyampaikan pemberitahuan/announcement 
ke seluruh bagian gedung. Untuk menyampaikan 
pengumuman tersebut seseorang harus pergi ke 
pusat informasi yang terletak di ruang tertentu. Hal 
ini dapat mengakibatkan waktu kerja seseorang 
terganggu karena harus meninggalkan meja 
kerjanya. 

Untuk menghasilkan waktu kerja yang efisien 
maka dibutuhkan penghubung antara ruang kerja 
dengan pusat informasi. Dengan adanya jaringan 
area lokal, komunikasi melalui jalur ini dapat 
dimanfaatkan. Informasi yang ingin disebarkan 
dapat dikirim melalui komputer yang ada di ruang 
kerja ke komputer server melalui jaringan area lokal. 
Dalam menghubungkan client-server ini dapat 
digunakan program remote komputer yang tersedia. 

Komputer server bisa terletak di ruang berbeda 
karena antara komputer server dan sistem public 
address kantor/gedung dihubungkan oleh RF 
transceiver. Pengujian sistem dilakukan dengan 
menggunakan access point yang berbeda fungsi 
sebagai jaringan area lokal. WLAN Exclusive 
Connection adalah access point yang hanya 
terhubung oleh komputer server dan 1 komputer 
remote. Sedangkan WLAN general adalah access 
point yang terhubung dengan komputer server dan 
banyak komputer lain yang mengakses layanan 
internet seperti browsing, buffering, download, dan 
sebagainya. Pengujian untuk mendapatkan 
perbandingan kualitas dari kedua WLAN dengan 

parameter artikulasi, volume, dan delay yang 
dihasilkan. 

Jumlah client yang aktif mempengaruhi 
efisiensi dalam suatu jaringan [2]. Sehingga dapat 
memungkinkan penyampaian pemberitahuan 
terhambat karena efisiensi jaringan yang berkurang 
apabila banyak komputer yang aktif di dalam 
jaringan tersebut. Selain itu, pemilihan audio codec 
juga menentukan kualitas suara secara keseluruhan 
[3]. Tetapi sistem yang diterapkan secara otomatis 
menggunakan codec dari program remote komputer  
yang dipakai. Sehingga tidak diperlukan lagi 
pemilihan codec secara khusus. 

Sistem ini menggunakan wireless local area 
network (WLAN) untuk menghindari kerumitan 
perancangan kabel sebagai penghubung antar 
komputer. Jaringan nirkabel menggunakan sinyal 
frekuensi radio untuk mengirimkan data dan karena 
alasan ini jaringan lebih rentan terhadap ancaman 
keamanan dibanding jaringan kabel [4]. Sehingga 
untuk mengakses WLAN dibuat sebuah password 
sebagai proteksi. 

 
2. Rancangan PA dengan Jaringan Komputer 
 

Umumnya public address (PA) dikontrol dari 
sebuah sistem PA pada satu ruang tertentu. Semua 
announcement dikendalikan melalui ruangan 
tersebut. Jika ingin memberikan sebuah 
announcement maka seseorang harus pergi ke ruang 
tersebut untuk menyebarkannya. Konfigurasi umum 
arsitektur sistem public address dapat dilihat pada 
gambar 1. 
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Gambar 1. Public Address 

 
Untuk mengatasi agar setiap announcement 

tidak harus disampaikan melalui ruang sistem public 
address maka dapat digunakan RF transceiver untuk 
menghubungkan antar ruangan. Sehingga input dari 
public address dapat dikontrol melalui ruang 
berbeda. Gambar 2 menunjukkan skema kontrol 
input public address dengan memanfaatkan RF 
transceiver. 

 

 
Gambar 2. Public Address dengan RF transceiver 

 
Dengan jaringan area lokal yang ada maka 

sebuah komputer server dapat dihubungkan dengan 
komputer lain dari titik mana pun. Komputer server 
dapat terhubung langsung dengan RF transmitter 
yang berfungsi mengirimkan data ke sistem public 
address kantor/gedung melalui RF receiver sebagai 
penerimanya. Data tersebut dijadikan sebagai input 
dari sistem public address kantor/gedung seperti 
terlihat pada gambar 3. Sehingga pemberitahuan 
yang ingin disampaikan dapat terdengar di seluruh 

bagian kantor/gedung hanya dengan melalui 
komputer yang terhubung pada jaringan area lokal. 

 
Gambar 3. Public Address dengan WLAN 

 
Untuk pengiriman input public address 

digunakan aplikasi remote komputer. Dalam hal ini 
komputer yang di-remote adalah komputer server. 
Komputer manapun yang terhubung dengan jaringan 
lokal dapat mengakses komputer server dengan 
username dan password yang telah diatur 
sebelumnya. Hal ini untuk menentukan siapa yang 
berhak untuk memberikan announcement dalam 
kantor/gedung. Tidak sembarang orang dapat 
mengakses/me-remote komputer server, yang dapat 
mengakibatkan terganggunya sistem public address 
kantor/gedung. 

  

 
Gambar 4. Blok Sistem 

 
Gambar 4 menunjukkan detail dari sistem 

public address yang dirancang. Input sistem (voice) 
diberikan ke komputer client melalui soundcard 
yang kemudian dikirim menggunakan ethernet. Data 
di-transfer ke ethernet komputer server yang 
keluarannya terhubung dengan RF transmitter. 
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Selanjutnya perangkat public address menerima 
input dari RF receiver sehingga menghasilkan 
announcement. 

Dalam pengujian digunakan 2 buah laptop yang 
masing-masing berfungsi sebagai komputer server 
dan remote. Ditambah juga sebuah soundsystem/ 
speaker yang berfungsi sebagai keluaran dari 
pemberitahuan. Dan untuk masukan informasi ke 
laptop digunakan sebuah microphone sederhana. 
Untuk mengirim data pemberitahuan memanfaatkan 
RF transceiver yang masing-masing dipasang pada 
laptop server dan speaker sebagai keluaran 
pemberitahuan/announcement. Dan untuk access 
point (WLAN) yang dipakai dalam pengujian adalah 
Cisco Linksys E3000. 

 

 
Gambar 5. Ilustrasi Aplikasi 

 
Dalam ilustrasi aplikasi, kontrol dari sistem 

public address terletak pada ruangan di lantai 1. 
Tanpa sistem PA via jaringan komputer maka setiap 
orang yang ingin memberikan announcement harus 
turun ke lantai 1 terlebih dahulu. Tetapi dengan 
menggunakan sistem ini, dalam memberikan 
announcement dapat dilakukan dari komputer pada 
lantai berapa pun melalui remote komputer. 

 
3. Realisasi Anouncement 
 

Untuk mewujudkan dan menguji sistem ini 
dibutuhkan beberapa orang sebagai penilai kualitas 
dari announcement yang dihasilkan. Sedangkan 
delay dihitung secara manual menggunakan 
stopwatch pada komputer.  Sistem public address 
kantor/gedung diwakili oleh sebuah soundsystem 
sederhana yang tersedia. Pengujian dilakukan 
sebanyak 10 kali untuk setiap access point. Dalam 
hal ini digunakan access point sebagai WLAN 
Exclusive Connection dan access point sebagai 
WLAN General. 

Pada pengujian pertama, input/masukan 
announcement diberikan langsung melalui komputer 
server. Dan untuk kesembilan pengujian selanjutnya 
menggunakan komputer client dengan jarak yang 
bervariasi terhadap komputer server.  

Berikut adalah hasil percobaan/pengujian yang 
telah dilakukan : 

 
 

Tabel 1. Pengujian WLAN Exclusive Connenction 

 
 

Pada tabel 1 terlihat bahwa besarnya delay 
tidak linier dengan jarak pengujian. Percobaan 
pertama yang dilakukan dengan memberikan input 
langsung ke komputer server menghasilkan suara 
yang jelas, volume normal (tidak kecil), dan tidak 
ada delay. Tetapi pada pengujian kedua dan 
seterusnya, dimana input diberikan melalui 
komputer client, menghasilkan suara pada 
soundsystem yang memiliki delay beberapa 
millisecond terlambat dari sumber. Delay ini 
bervariasi antara 150-200 ms. 

  
Tabel 2. Pengujian WLAN General 

 
 

Sama halnya dengan pengujian WLAN 
sebelumnya, tabel 2 juga menunjukan besarnya 
delay yang dihasilkan tidak linier dengan jarak 
pengujian. Pengujian pertama melalui komputer 
server juga menghasilkan artikulasi yang jelas, 
volume normal, dan tidak ada delay. Dan saat 
menggunakan komputer client besarnya delay juga 
menjadi bervariasi. Tetapi nilainya sangat variatif 
dibanding WLAN sebelumnya. Dan pada WLAN 
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General ini rata-rata delay yang dihasilkan lebih 
besar daripada pengujian dengan WLAN Exclusive 
Conection. 

 
Gambar 6. Grafik Delay dengan WLAN Exclusive 

Connection 
 

Terlihat pada gambar 6, delay yang terjadi 
pada pengujian komputer client menggunakan 
WLAN Exclusive Connection berkisar antara 150 
sampai 200 millisecond. Hal ini menunjukkan 
bahwa kisaran untuk mengirim data melalui jaringan 
wireless berada pada titik tersebut. Sedangkan pada 
pengujian langsung melalui komputer server tidak 
mengakibatkan delay. 
 

 
Gambar 7. Grafik Delay dengan WLAN General 

 
Sama halnya pada WLAN Exclusive 

Connection, pengujian langsung melalui komputer 
server dengan WLAN General juga menghasilkan 
delay nol. Tetapi delay yang terjadi pada pengujian 
komputer client sangat bervariasi seperti terlihat 
pada gambar 7. Tidak ada kisaran khusus berapa 
lama terjadinya delay untuk mengirimkan data. Dan 
nilainya pun cukup besar dibandingkan dengan 
delay yang terjadi saat menggunakan WLAN 
Exclusive Connection. 

Pada kedua WLAN yang digunakan terlihat 
bahwa kuallitas suara untuk semua pengujian sangat 
baik. Hanya saja ada sedikit delay yang terjadi. Dan 
posisi/letak dari komputer client tidak 
mempengaruhi besarnya delay yang terjadi. Karena 
besar delay tidak linier dengan jarak komputer client 

ke access point. Pada WLAN Exclusive Connection, 
yang hanya dipakai untuk mengirimkan informasi ke 
komputer server, memiliki delay pada nilai rata-rata 
tertentu. Sedangkan pada WLAN General, delay 
yang terjadi sangat bervariasi. Hal ini dimungkinkan 
karena bandwidth saat mengakses WLAN General 
juga terpakai oleh pengguna lain pada jaringan area 
lokal. 

Dengan membandingkan kedua hasil pengujian 
maka sistem ini harus dibangun pada satu jaringan 
khusus (WLAN Exclusive Connection) agar 
informasi/announcement dapat tersampaikan dengan 
baik. Namun, permasalahannya adalah membangun 
jaringan area lokal (WLAN) baru memerlukan biaya 
yang tidak sedikit. Biaya akan semakin besar 
sebanding dengan luasnya jaringan gedung/kantor 
tersebut. 

Dan karena announcement tidak dilakukan 
secara terus-menerus dan waktunya pun tidak dapat 
diprediksi, maka komputer server harus menyala 
selama kegiatan di gedung tersebut berlangsung. 
Sehingga ketika ada input announcement dari 
komputer client dapat langsung terdistribusi dengan 
baik. Hal ini sedikit mengakibatkan pemborosan 
daya jika diterapkan pada gedung yang tidak terlalu 
besar. Karena manfaat yang diberikan bisa dikatakan 
tidak sebanding dengan biaya penerapan sistem ini. 
 
4. Penutup 
 

Terjadinya delay penyampaian informasi tidak 
bergantung pada jarak komputer client terhadap 
access point, tetapi bergantung pada bandwidth yang 
tersedia. Semakin kecil bandwidth yang ada akan 
menghasilkan delay yang semakin besar. Jarak tidak 
mempengaruhi besar kecilnya volume suara yang 
dihasilkan dan juga tidak mempengaruhi 
artikulasinya. Sehingga sistem public address via 
jaringan komputer ini cukup efektif untuk 
diterapkan. 

Untuk mendapatkan sistem public address 
kantor/gedung yang realtime akan sangat 
memungkinkan jika jaringan komputer yang 
digunakan dibuat khusus hanya untuk pengiriman 
data ke komputer server. Dan sebaiknya jaringan 
komputer tersebut dibiarkan kosong tanpa layanan 
apapun. Komputer yang bisa terhubung dengan 
jaringan ini juga harus dibatasi. Sedangkan untuk 
menjamin koneksi lebih disarankan menggunakan 
sistem wired. Sehingga jalur layanan menjadi lebih 
stabil.  
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Abstrak 

Manajemen pengetahuan merupakan salah satu pendekatan  yang dapat digunakan oleh perguruan tinggi untuk 
meningkatkan kinerjanya melalui pengembangan skill para karyawannya. Penerapan manajemen pengetahuan 
membutuhkan persiapan  agar memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Proses persiapan   manajemen 
pengetahuan harus memperhatikan berbagai elemen, sehingga perguruan tinggi membutuhkan panduan dalam  
mempersiapkan diri untuk  proses penerapan manajemen pengetahuan.  Penelitian menghasilkan  standar 
kesiapan   untuk penerapan manajemen pengetahuan (SKMP).  Evaluasi  yang dilakukan terhadap standar  ini, 
memberikan gambaran  bahwa  perguruan tinggi memberikan dukungan  terhadap penerapan standar,  jika  
penerapan standar  dapat dipastikan memberikan kontribusi yang jelas terhadap peningkatan kinerja perguruan 
tinggi (PT). 

Kata kunci : Standar, Manajemen Pengetahuan, Perguruan Tinggi, Kesiapan, KM, SKMP 
 
 
 
 
1. Pendahuluan  

Manajemen pengetahuan merupakan salah 
satu pendekatan yang dapat digunakan oleh 
perguruan tinggi dalam meningkatkan kinerjanya, 
sehingga perguruan tinggi ini dapat menjadi 
perguruan tinggi yang unggul. 

Kesuksesan penerapan manajemen 
pengetahuan sangat ditentukan oleh  tingkat 
kesiapan dari perguruan tinggi. Proses persiapan ini 
membutuhkan sumber daya yang dimiliki oleh 
perguruan tinggi. Perguruan tinggi memiliki 
kualitas sumber daya yang berbeda-beda,  sehingga 
perguruan tinggi dapat menerapkan manajemen 
pengetahuan pada level kinerja yang berbeda, oleh 
karena itu level persiapan  yang dibutuhkan pun  
akan berbeda pula. 

Proses persiapan penerapan manajemen 
pengetahuan harus memperhatikan berbagai 
elemen, sehingga perguruan tinggi membutuh 
panduan untuk melakukan proses ini. 

Fokus dari makalah ini adalah membahas 
tentang bagaimana membangun standar kesiapan 
untuk penerapan manajemen pengetahuan, yang 
dapat  digunakan sebagai panduan oleh perguruan 
tinggi. 

 
1.1 Kesiapan Manajemen Pengetahuan 

Kesiapan manajemen pengetahuan adalah 
ketersediaan dan kesiapan infrastruktur fisik dan 
logik dalam sebuah organisasi  yang didukung oleh 

motivasi yang tinggi dari seleuruh anggota 
organisasi untuk menerapkan manajemen 
pengetahuani. (Razi Jalaldeen,2009)[5] 

Berbagai literatur menyatakan, infrastruktur 
untuk manajemen pengetahuan meliputi budaya 
organisasi, struktur organisasi, infrastruktur 
teknologi informasi dan lain-lain, dimana elemen-
elemen infrastruktur tersebut sering disebut  pula 
dengan istilah KM enablers, KM critical success 
factor, KM initiatives atau  KM readiness. 

Kesiapan organisasi dalam 
mengimplementasikan manajemen pengetahuan 
sebaiknya dinilai dari aspek organisasi dan aspek 
individu. Aspek organisasi  akan menilai kesiapan 
infrastruktur fisik dan logik dari sebuah organisasi 
untuk menerapkan manajemen pengetahuan, 
sedangkan aspek individu akan menilai sejauh 
mana keinginan atau dukungan dari individu yang 
ada diorganisasi tersebut, untuk menerapkan 
manajemen pengetahuan . 
 
1.2 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan makalah ini adalah 
Pendahuluan, berisi latar belakang dan masalah 
yang berkaitan dengan tema penelitian ini. 
Metodologi penelitian, membahas tentang metode 
penelitian yang digunakan. Selanjutnya identifikasi 
lingkungan yang mempengaruhi standar,  mengkaji 
tentang elemen lingkungan perguruan tinggi yang 
akan mempengaruhi  relevasi standar tehadap 
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perguruan tinggi. Berikutnya dikaji  constructs dan 
standar kesiapan untuk penerapan manajemen 
pengetahuan di perguruan tinggi, selanjutnya 
mengkaji tentang evaluasi standard dan terakhir 
penutup, berisi  kesimpulan dan saran. 

 
2. Metodologi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan  kerangka 
penelitian  design science in information system  
research yang dikemukakan oleh Hevner, dkk 
(2004)[1].  

Mengacu  pada kerangka tersebut, penelitian  
didasarkan  pada dua  hal  yaitu  kebutuhan 
lingkungan  dan   basis pengetahuan. Kebutuhan 
lingkungan  diwakili oleh kebutuhan perguruan 
tinggi terhadap panduan untuk mempersiapkan diri 
dalam  rangka penerapan manajemen pengetahuan.  

Kebutuhan perguruan tinggi dan konsep-
konsep yang ada pada basis pengetahuan 
merupakan objek yang dianalisis untuk 
mengidentifikasi standar pada level konsep, 
constructs  dan elemen-elemen lingkungan yang  

 
dapat mempengaruhi relevansi standar 

terhadap kondisi perguruan tinggi.  
Artefak akhir dari penelitian ini adalah 

constructs dan  standar  kesiapan untuk penerapan 
manajemen pengetahuan di perguruan 
tinggi(SKMP). SKMP ini akan dievaluasi dengan 
tujuan untuk menilai tingkat dukungan perguruan 
tinggi terhadap standar kesiapan. 

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap 
dua aspek diantaranya adalah: 
1. Aspek praktis adalah menyediakan standar 

yang dapat dijadikan panduan oleh perguruan 
tinggi dalam mempersiapkan diri untuk 
penerapan manajemen pengetahuan 

2. Aspek keilmuan adalah memberikan informasi 
tentang  metode pembuatan standar  yang  
dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya. 
Secara keseluruhan kerangka penelitian ini 

dapat dilihat pada gambar 1. 
 

 
 

Gambar 1 Kerangka penelitian yang diadaptasi dari kerangka penelitian  Hevner dkk 
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2.1 Identifikasi Standar Pada Level Konsep  
Proses identifikasi standar pada level konsep 

dilakukan melalui studi literatur terhadap dokumen 
ISO 9001[3] dan COBIT 4.1[2], serta analisis 
tentang kebutuhan perguruan tinggi. 

Alasan  melakukan studi literatur terhadap 
kedua dokumen  diatas adalah literatur  tentang  
konsep membangun standar masih sangat terbatas,  
sehingga melalui studi literatur tersebut didapatkan 
pemahaman tentang komponen-komponen apa saja 
yang  harus dibangun dalam sebuah produk standar. 

Pemilihan dokumen ISO dan COBIT sebagai 
objek studi literatur  karena kedua produk standar 
tersebut telah banyak diadopsi oleh berbagai 
organisasi diseluruh dunia. Studi literatur ditujukan 
untuk mempelajari komponen apa saja yang ada 
pada  kedua dokumen produk standar  tersebut. 
Hasil dari studi literatur  tersebut dapat dijadikan 
sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan  
elemen-elemen pembentuk standar kesiapan  untuk 
penerapan manajemen pengetahuan atau SKMP. 
Hasil  dari studi literatur tersebut, dapat dilihat pada 
tabel 1. 

Tabel 1 Matrik isi dokumen ISO 9001 dan COBIT 
4.1 

Isi dokumen ISO 
9001 

COBIT 
4.1 

Penjelasan tentang cakupan 
objek yang distandarkan 

  

Panduan global penggunaan 
standar 

  

Kriteria yang harus 
dipenuhi 

  

Penjelasan keterkaitannya 
dengan produk standar lain 

 - 

Panduan mengukur 
kematangan  

-  

Tabel 1 menjelaskan bahwa pada dokumen ISO 
9001 dan COBIT 4.1  berisi penjelasan tentang 
ruang lingkup objek yang distandarkan, panduan 
umum untuk menggunakan standar dan berbagai 
kriteria yang harus dipenuhi oleh organisasi yang 
menggunakan standar ini, sedangkan penjelasan 
tentang keterkaitan produk tersebut dengan produk 
lain, terdapat pada dokumen ISO namun pada 
dokumen COBIT tidak ada, sebaliknya pada 
dokumen COBIT terdapat panduan untuk 
mengukur kemetangan sedangkan pada dokumen 
ISO tidak ada. 

Analsis terhadap hasil studi literatur dan 
kebutuhan perguruan tinggi, menghasilkan standar  
pada level  konsep yang  dapat dilihat pada gambar 
2. 

Kriteria Kebutuhan

Panduan mencapai 
Masing-masing

level

Panduan melakukan 
self assessment

 
Gambar 2  Standar  pada level konsep 

 
Gambar 2 menjelaskan bahwa secara konsep,  

standar  yang  dibangun mengandung tiga elemen 
yaitu elemen kriteria kebutuhan, panduan untuk 
mencapai masing-masing level kinerja dan panduan 
untuk melakukan self assessment. Isi dari ketiga 
elemen standar , dapat dijelaskan sebagai berikut: 
a. Kriteria kebutuhan, 

Elemen ini merupakan elemen utama dalam 
standar kesiapan. Elemen ini berisi berbegai 
kriteria kebutuhan yang harus dipenuhi oleh 
perguruan tinggi yang sedang mempersiapkan 
diri untuk penerapan manajemen pengetahuan. 

b. Panduan mencapai masing-masing level  
Elemen ini berisi panduan tentang metode 
untuk berpindah  dari satu level kesiapan ke 
level berikutnya. 

c. Panduan melakukan self assessment 
Elemen ini  merupakan perangkat yang dapat 
digunakan oleh perguruan tinggi untuk 
melakukan self assesment tentang tingkat 
kesiapan dari perguruan tinggi tersebut. Isi dari 
elemen ini adalah daftar pertanyaan yang  
harus diajukan pada seluruh partisipan beserta 
petunjuk untuk menarik kesimpulan dari 
jawaban yang diberikan oleh partisipan. 
 

3. Identifikasi Lingkungan Yang 
Mempengaruhi  Standar 

Relevansi standar dengan lingkungan perguruan 
tinggi sebagai tempat penerapannya  harus 
dievaluasi secara periodik.  

Mengacu pada konsep lingkungan organisasi 
maka sebuah organisasi memiliki lingkungan 
internal dan lingkungan eksternal, dimana 
lingkungan eksternal dapat dibedakan menjadi dua 
kelompok yaitu lingkungan mikro dan lingkungan 
makro.(Sugeng I Prabowo,2010)[6] Perguruan 
tinggi sebagai sebuah organisasi akan memiliki 
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lingkungan internal dan eksternal  seperti halnya 
organisasi lain pada umumnya. Secara lebih rinci 
dapat dilihat pada tabel 2. 

 
Tabel 2  Elemen lingkungan eksternal dan internal 
perguruan tinggi 
Lingk 
Org 

Lingk 
Internal 

Lingk Eksternal 
Mikro Makro 

E
le

m
en

 li
n

gk
u

n
ga

n
 

Infrastruktur 
TI 

Calon 
Mahasiswa 
sebagai 
pelanggan 

Perkembanga
n teknologi 

SDM Kebutuhan 
dunia kerja 

Kebijakan 
dan peraturan 
pemerintah 

Biaya Perguruan 
tinggi lain 
sebagai 
pesaing 

Kondisi 
Ekonomi 

Manajemen  Demografi 
 
 
Lingkungan perguruan tinggi akan selalu 

mengalami perubahan baik karena proses inovasi 
yang terjadi pada masing-masing elemen 
lingkungan atau bahkan karena pengaruh dari 
standar itu sendiri yang telah mengubah kondisi 
lingkungan perguruan tinggi. 

Lingkungan eksternal dan internal perguruan 
tinggi keduanya mempengaruhi dan dipengaruhi 
oleh standar. Standar akan memberikan pengaruh 
sekaligus dipengaruhi secara langsung  oleh 
lingkungan internal, sebaliknya lingkungan 
eksternal akan sangat mempengaruhi standar. 
Hubungan tersebut dapat dijelaskan  pada gambar 
3. 

 
Gambar 3 Elemen lingkungan perguruan tinggi 

yang mempengaruhi standar 
 

4.  Identifikasi Constructs dan Menentukan 
Standar SKMP 

4.1 Identifikasi Constructs 
Constructs yang membangun standar ini 

ditentukan berdasarkan hasil analisis standar pada 
level konsep  dan evolusi pemanfaatan informasi 
pada perusahaan yang dikemukakan oleh J. Davis, 
dkk[4]. 

Evolusi pemanfaatan informasi pada 
perusahaan memiliki empat dimensi penilaian  
yaitu: 

1. Proses pengetahuan 
2. Budaya organisasi 
3. Sumber daya manusia 
4. Infrastruktur teknologi informasi 
Hasil analisis dari kedua objek diatas dapat 

disimpulkan bahwa constructs yang membangun 
standar ini adalah: 

1. Proses pengetahuan, sebagai target kinerja 
manajemen pengetahuan yang hendak 
dicapai 

2. Sumber daya manusia, infrastruktur  
teknologi informasi  dan budaya 
organisasi, sebagai elemen kesiapan. 

3. Parameter, merupakan ketentuan yang 
harus dipenuhi oleh masing-masing 
elemen kesiapan 
 

4.2 Menentukan  Standar  SKMP 
Standar yang dikaji pada bagian  ini 

merupakan hasil akhir dari penelitian yang 
dilakukan. Standar yang dibangun ditujukan untuk 
perguruan tinggi yang ingin meningkatkan 
kinerjanya, melalui peningkatan skill  para 
karyawannya.  Standar ini digunakan untuk 
membantu perguruan tinggi dalam mempersiapkan 
organisasinya agar proses penerapan  manajemen  
pengetahuan dapat berjalan dengan baik dan 
berhasil mencapai target kinerja sesuai dengan yang 
telah ditentukan. 

Standar ini dapat digunakan oleh perguruan 
tinggi yang  telah menerapkan  manajemen  
pengetahuan  ataupun  yang belum sama sekali 
menerapkan, namun berencana menerapkan  
manajemen pengetahuan. 

Standar yang dibangun menggunakan konsep  
evolusi pemanfaat informasi, sehingga dalam 
standar ini mengandung  lima level, dengan 
gambaran umum kriteria kebutuhan untuk masing-
masing level kesiapan adalah sebagai berikut: 
1. Level 1 Operate, persiapan penerapan 

manajemen pengetahuan diasumsikan belum 
dilakukan, sehingga pada level ini setiap 
aktifitas peningkatan pengetahuan dilakukan 
tanpa menggunakan konsep yang jelas. 

2. Level 2 Consolidate, fokus pada level ini 
adalah  menumbuhkan kesadaran  para 
karyawan akan pentingnya pengingkatan 
pengetahuan dan melakukan penguatan pada 
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bagian fungsional, sehingga setiap aktifitas 
diutamakan untuk mendorong masing-masing 
bagian fungsional  memiliki kinerja yang baik. 

3. Level 3 Integrate pada level ini para pegawai 
memiliki sikap bahwa pengetahuan adalah 
kebutuhan dan fokus  pada penguatan internal 
namun  memperhatikan pula kondisi 
lingkungan luar dari perguruan tinggi.  Seluruh 
infrastruktur yang disediakan tidak hanya 
berfungsi untuk mendukung proses pada 
internal namun juga memudahkan untuk 
melakukan proses akusisi pengetahuan dari 
luar. 

4. Level 4 Optimized, pada level ini para pegawai 
memiliki sikap bahwa pengetahuan adalah 
kebutuhan dan selalu berusaha untuk 
menjadikan perguruan tingginya  terbaik 
diantara perguruan tinggi lain. Selalu berusaha 
untuk mencapai tujuan dengan proses yang baik. 

5. Level 5 Innovate, fokus pada level ini adalah 
mendorong perguruan tinggi untuk menjadi 
organisasi yang cerdas dan  mampu 
menciptakan  inovasi  untuk meningkatkan 
posisi perguruan tinggi tersebut. 
Panduan mencapai masing-masing level,  berisi  

metode umum untuk mencapai masing-masing 
level kesiapan yang dapat digunakan perguruan 
tinggi. Panduan  tersebut menyediakan pula  
metode  untuk penanganan apabila terjadi 
kegagalan atau masalah dalam pencapaian level 
kesiapan.  

 Dalam panduan ini disarankan agar perguruan 
tinggi yang hendak berpindah ke level berikutnya 
harus memperhatikan target utama dari level yang 
hendak dituju, selanjutnya menentukan startegi 
yang tepat agar target tersebut dapat tercapai. 
Penanganan kegagalan  harus dilakukan dengan 
analisis penyebab kegagalan terlebih dahulu 
selanjutnya ditentukan strategi untuk 
menyelesaikan penyebab kegagalan tersebut. 

Elemen self assessment berisi kuisioner yang 
ditujukan untuk seluruh partisipan program 
penerapan manajemen  pengetahuan pada 
perguruan tinggi. Perangkat ini digunakan apabila 
perguruan tinggi hendak menilai level kesiapan 
organisasinya. 

 
5. Evaluasi 

Evaluasi ditujukan untuk menilai dukungan 
perguruan tinggi terhadap standar kesiapan yang 
telah dibangun. 

Proses evaluasi dilakukan melalui wawancara 
terhadap kepala bagian kepegawaian salah satu 
perrgutuan tinggi. Tujuan wawancara adalah untuk 
menggali informasi tentang dukungan perguruan 
tinggi terhadap penerapan SKMP pada institusinya. 

Hasil wawancara memberikan gambaran bahwa, 
perguruan tinggi sangat mendukung penerapan 

standar ini apabila  dapat dipastikan mampu 
memberikan kontribusi yang jelas terhadap 
peningkatan kinerja perguruan tinggi.  

 
6. Penutup 

Hasil akhir dari penelitian ini adalah  
constructs  SKMP dan  standar kesiapan 
manajemen pengetahuan (SKMP),  standar ini 
dapat digunakan sebagai panduan oleh perguruan 
tinggi dalam mempersiapkan diri untuk penerapan 
manajemen pengetahuan.  Selain kedua hal diatas, 
dihasilkan pula  metode untuk pengunaan standar 
SKMP. 

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah agar 
dapat mengembangkan survei kelapangan untuk  
mendapatkan informasi lebih lengkap tentang 
kebutuhan perguruan tinggi yang berkaitan dengan 
persiapan penerapan manajemen pengetahuan, 
sehingga standar ini dapat mendukung berbagai 
tujuan perguruan tinggi. 
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 Abstrak  

Pemanfaatan video tele konferensi sebagian besar belum memberikan 'rasa' seperti berhadapan langsung dengan 
lawan bicara dikarenakan ukuran tampilan video dan suara kurang mendekati bentuk nyata. Penelitian ini 
mencoba mengembangkan rancangan model agar pada real video tele konferensi dapat memberikan efek nyata 
dengan ukuran tampilan video seperti ukuran sebenarnya. Selain mengembangkan rancangan, penelitian ini juga 
melihat kualitas gambar yang dihasilkan terhadap ketersediaan bandwidth dari saluran komunikasi. Dengan 
mengatur jarak proyektor, cermin datar, penempatan kamera dan media tampilan layar atau kain yang tepat akan 
didapatkan hasil gambar yang real dan proporsi yang sesuai. Dari percobaan didapatkan hasil bahwa kualitas 
gambar yang baik dapat dilihat sampai dengan 25 fps dengan rentang bandwidth 32Kbps-1920Kbps baik pada 
jalur wired ataupun wireless. 
 
Kata kunci : Bandwidth, Komunikasi, Kualitas gambar, Real model ,Video tele konferensi 

 
 

1. Pendahuluan 
 

Distribusi dan mobilitas personal saat ini 
semakin tinggi, sehingga sarana perbincangan jarak 
jauh atau video tele konferensi menjadi kebutuhan.  
Video tele konferensi memungkinkankan dua pihak 
atau lebih di lokasi berbeda dapat berinteraksi dan 
berkomunikasi melalui pengiriman dua arah audio 
dan video secara bersamaan dan real time. 

 Namun, pemanfaatan video tele 
konferensi sebagian besar belum memberikan 'rasa' 
seperti berhadapan langsung dengan lawan bicara 
dikarenakan ukuran tampilan video dan suara 
kurang mendekati hal nyata. 

Penelitian ini bertujuan untuk 
mengembangkan rancangan model agar pada real 
video tele konferensi dapat memberikan efek nyata 
dengan ukuran tampilan seperti nyata meskipun 
terpisah oleh jarak. 
 Pada dasarnya untuk melihat hasil kualitas 
video, yang dilihat adalah QoS, seperti pada paper 
[4] mahasiswa teknik elektro STT Telkom. QoS 
(Quality of Service) meliputi nilai jitter, nilai 
throughput dan  nilai delay menjadi parameter-
parameter yang dilihat untuk menilai kualitas video 
tele konferensi. Faktor ukuran gambar hasil video 
tidak terlalu diperhatikan. 

 
Selain QoS, Andreas Handojo [3] 

menyebutkan bahwa salah satu aspek yang penting 
dalam aplikasi video tele konferensi adalah 
penggunaan bandwidth, karena aplikasi ini 
mengirimkan data berupa gambar dan suara yang 
memiliki ukuran yang cukup besar, sehingga untuk 
dapat berjalan dengan lancar, bandwidth yang ada 
harus mencukupi. Total dari data gambar dan data 
suara adalah kapasitas jaringan yang diperlukan 
untuk melakukan video tele konferensi. Jenis alamat 
yang digunakan dalam pengujian adalah alamat 
IPv4 dengan kelas D (multicast address) dan 
jaringan yang diuji cobakan adalah jaringan 
komputer dengan kecepatan sebesar 100 Mbps pada 
satu Local Area Network (LAN).  
 Paper [7] yang berjudul “analisa 
performansi implementasi layanan video tele 
konferensi pada jaringan UMTS” mencoba 
menganalisa video tele konferensi dengan 
memanfaatkan akses data berkecepatan tinggi pada 
jaringan UMTS. Salah satu ISP yang 
memanfaatkan teknologi UMTS adalah Indosat 
Mega Media (IM2). Kualitas video tele konferensi 
diukur dengan parameter-parameter yang meliputi 
Delay, Packet loss, Peak Signal to Noise Ratio 
(PSNR), Structural Similarity (SSIM) dan Metode 
E-Model yang menekankan pada nilai delay dan 
packet loss yang terjadi pada aplikasi real time. 

No Makalah : 111 
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Kualitas gambar juga diuji dengan mengganggu 
trafik dari jaringan yang dipakai. 
 Permasalahan QoS yang kurang memadai, 
dapat di atasi dengan menggunakan aplikasi 
meetme room, seperti yang dicontohkan oleh 
Mahasiswa Politeknik Elektronika Negeri Surabaya 
[2] yang melakukan implementasi aplikasi meetme 
room untuk layanan conference menggunakan 
telepon berbasis internet atau VoIP, mendapatkan 
hasil pengukuran QoS (Quality of Service) dengan 
hasil jitter rata-rata dan nilai throughput yang 
mempunyai nilai relatif sebanding dengan jumlah 
user yang bergabung dalam room. 

Selain menggunakan aplikasi meetme 
room, bisa juga menggunakan aplikasi Grid 
Computing, seperti Access Grid, dan Netmeeting. 
Riri Fitri Sari [5] menjelaskan bahwa pada evaluasi 
kinerja kedua aplikasi Grid Computing tersebut, 
didapatkan bahwa video streaming pada Access 
Grid menunjukkan performansi yang lebih baik dari 
pada IE Netmeeting, dengan delay 7.17 – 8.15 ms 
untuk Access Grid dan 22.01-28.06 ms untuk 
Netmeeting. 
 Setelah mengetahui parameter QoS dan 
bagaimana mengatasi QoS yang buruk melalui 
perangkat lunak, kali ini akan dibahas melalui 
perangkat keras. Kelompok Keahlian Teknologi 
Informasi ITB [1] menjelaskan bahwa dalam 
membangun infrastruktur sistem interactive 
distance learning (IDL) diharapkan 
mempertimbangkan sistem desain peralatan yang 
mempunyai standar sehingga mampu diterapkan 
dengan pemakaian bandwidth yang ekonomis untuk 
meningkatkan performance dan untuk mencapai 
QoS. 
 Yang terakhir adalah bagaimana membuat 
ruang conference menjadi terasa seperti real, 
Seong-Hoon Kang dan Sung-Han Kim [6] 
berpendapat bahwa tujuan dari video tele 
konferensi adalah untuk membuat peserta 
konferensi berpikir seakan-akan berada di ruang 
yang sama dengan partisipasi yang lain, walaupun 
peserta tersebut tidak berada di tempat yang sama. 
Teknik yang digunakan oleh Seong-Hoon Kang 
adalah dengan menggunakan pendekatan audio. 
Dengan menggunakan teknik auralization dan 
binaural, diciptakan audio atau suara dengan 
sensasi real. 
 Sistematika penulisan terdiri atas 
pendahuluan mengenai latar belakang, tujuan, 
permasalahan, referensi sejumlah paper serta 
sistematika penulisan. Pada bagian selanjutnya, 
dijelaskan mengenai perancangan system diikuti 
oleh hasil dan analisis. Bagian terakhir adalah 
penutup yang berisi kesimpulan serta daftar 
pustaka. 
 

2. Rancangan Sistem Tele Konferensi 
 Perancangan Layout Sistem Video Tele 

Konferensi Nyata ini menggunakan 2 metodologi, 
yaitu : 
 Penelitian Kepustakaan 

Penelitian dilakukan dengan menggunakan 
literatur (kepustakaan) dari penelitian 
sebelumnya. 

 Penelitian Percobaan 
Penelitian dilakukan dengan melakukan 
perancangan pada tata letak sistem video tele 
konferensi serta meneliti beberapa variable  
pada hasil video yang didapat. 
 

Metode penelitian menekankan kepada 
implementasi praktis untuk pembuatan tampilan 
mendekati ukuran 1:1 
 
2.1 Lokasi video tele konferensi 

 
 Video tele konferensi dilakukan di 

Universitas Gunadarma kampus B Salemba dengan 
menggunakan 2 ruang kelas yang masing-masing 
berukuran 8,4 x 6 meter. 
 
2.2 Spesifikasi peralatan yang dibutuhkan 
 Hardware 

 Laptop 

 Proyektor INFOCUS IN102 

 Kamera digital / Webcam PROLiNK 

 Speaker 

 Mikrofon 

 Kain putih berukuran 2x1 meter 

 Cermin 

 Kayu penyangga kain 
 Software 

 Polycom PVX 
 

2.3 Pengaturan tata letak peralatan video tele 
konferensi 
 

 
Gambar 1. Rancang model peralatan 

Agar hasil gambar pada video tele 
konferensi tampak seperti real, peralatan video tele 
konferensi diatur seperti terlihat pada Gambar 1. 
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Untuk menghilangkan suatu bayangan 
pengguna video tele konferensi pada layar, 
digunakan cermin datar untuk membuat suatu hasil 
yang simetri. Penelitian ini menggunakan teknik 
pencerminan dengan menggunakan cermin datar 
sebagai media reflektor. Penggunaan cermin datar 
dimaksudkan agar hasil yang didapatkan berukuran 
sesuai yang berbanding 1:1.  

 
Gambar 2. Letak penempatan kamera 

 
Pertama, diatur sedemikian rupa tata letak 

dari ruangan yang akan digunakan untuk video tele 
konferensi. Letak dari kain media tampilan tidak 
boleh terlalu dekat untuk menghindari  rasa mual 
atau pusing untuk sebagian orang. Sedangkan untuk 
kamera diletakkan di antara media kain dan meja 
dengan posisi lebih dekat ke media kain. Jarak 
penempatannya bisa dilihat pada gambar 2.  

Kedua, diletakkan proyektor dibelakang 
media kain, dengan jarak dan tinggi disesuaikan 
dengan ukuran media kain tersebut. Setelah itu, 
letakkan cermin datar sebagai media untuk 
membuat bayangan dapat tampil real  dengan  
jarak-jarak yang diatur seperti terlihat pada gambar 
3.  

 
Gambar 3. Letak penempatan proyektor 

Dengan mengatur jarak proyektor, cermin 
datar, penempatan kamera dan media tampilan 
layar atau kain yang tepat akan didapatkan hasil 
gambar yang real dan proporsi yang sesuai.  
2.4  Pengaturan Panggilan Video Tele konferensi 

Setelah semua peralatan diletakkan dengan 
sesuai, jalankan program video tele konferensi, 

dalam analisa ini digunakan sotware Polycom PVX 
seperti terlihat pada gambar 4. Pada Polycom PVX, 
atur bandwith sebesar (512 Kbps), lalu isikan 
alamat ip address yang dituju, diikuti dengan 
menekan tombol call. Di sisi penerima, terima 
dengan tombol accept, dan tunggu sampai tampilan 
lawan bicara muncul. 

 
Gambar 4. Software Polycom PVX 

 
3. Hasil dan Analisis 
3.1 Model Real Video tele konferensi 

 
Gambar 5 di bawah ini adalah hasil video 

tele konferensi yang belum menggunakan model 
real video tele konferensi, masih terdapat bayangan 
pada media tampilan yang cukup mengganggu. 

 
Gambar 5. Bayangan masih tampak pada media 

tampilan 
 

Berikut ini merupakan hasil implementasi 
model real video tele konferensi setelah dilakukan 
pengaturan. 

 
Gambar 6. Tampak depan 

 

 
Gambar 7. Tampak Samping 
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 Dapat dilihat pada gambar 6 dan 7, 
bayangan sudah tidak tampil lagi, sehingga tidak 
mengganggu pandangan dari lawan bicara. 
 Penempatan kamera yang tepat serta 
penggunaan cermin sebagai reflector ternyata 
sangat berpengaruh dalam penciptaan suatu gambar 
yang  mendekati tampilan nyata.  
3.2 Pengukuran Kualitas Gambar dan Suara 

Untuk pengukuran kualitas gambar, yang 
pertama dilakukan adalah menjalankan software  
tele konfrerensi yaitu Polycom PVX  dengan 
meggunakan webcam Prolink dengan kemampuan 
5 Megapixel, dan  mampu merekam sampai 30 
frame per detik.  

Parameter yang dibandingkan adalah 
kualitas gambar dengan perubahan bandwidth yang 
digunakan. Gerakan mulut serta suara yang sama 
juga menjadi acuan pengukuran kualitas gambar. 
Untuk mengatasi masalah delay, pada perangkat 
lunak video tele konferensi, di atur supaya 
menggunakan bandwidth yang lebih sesuai.  

Kualitas gambar di analisa dengan 
mengubah-ubah bandwidth dengan rentang 
32Kbps-1920Kbps, kemudian dilihat perbedaannya, 
baik itu delay, jelas atau tidaknya gambar tersebut 
di sisi penerima. 

Kualitas suara pada video tele konferensi 
merupakan hal penting agar informasi bisa 
tersalurkan dengan baik.  Pengukuran yang pertama 
adalah mengukur kualitas suara dilakukan dengan 
cara membandingkan artikulasi suara, percobaan ini 
dilakukan dengan menghubungan video tele 
konferensi pada tiap komputer. Pada salah satu 
komputer, pengguna membacakan cerita sebanyak 
2 paragraf. Pada sisi pendengar, pendengar tidak 
diberi tahu cerita yang akan dibacakan dan 
mencatat pada saat pembicara mulai membawakan 
cerita. Setelah cerita selesai dibawakan, hasil yang 
dicatat dibandingkan dengan cerita aslinya. 

Pengukuran yang kedua adalah dengan 
membandingkan besarnya volume sebagai tolak 
ukur dalam penentuan kualitas suara. Percobaan 
dimulai dengan cara menghubungkan jack mic 
dengan jack keluaran suara menggunakan jack 3.5 
ke jack 3.5. Pada pengukuran  yang kedua, suara 
direkam pada tiap sisi (pendengar dan pembicara). 
Setelah selesai, hasil yang berupa rekaman suara 
dibandingkan, apakah ada perbandingan volume 
antara pihak pendengar dan pembicara. 

Selanjutnya, percobaan dilakukan kembali 
untuk mengukur delay dan jelas atau tidaknya 
artikulasi suara pada rentang bandwidth 32Kbps-
1920Kbps. Percobaan dimulai dengan mengatur 
besar volume speaker pada sisi pendengar, lalu 
pada sisi pembicara, mulai mengucapkan suku kata 
ma, mi, mu, me, mo diikuti dengan melihat tingkat 
kekerasan suara dari microfon, dan si pendengar, 
melihat tingkat kekerasan suara pada speaker. 
Percobaan dilakukan secara bertahap pada tingkat 
volume 20, 40, 60, 80, dan 100. Percobaan 
selanjutnya adalah melakukan kembali pengamatan 
artikulasi suara, khusus pada dimana delay terjadi 
dengan bandwidth maksimum. 

Untuk mengukur kecocokan antara gambar 
dan suara, coba digunakan alat uji berupa 
pergerakan bandul dengan dua kondisi jaringan 
internet yaitu banyak dan sedikit pengguna. 
Percobaan dimulai dengan melakukan pengukuran 
delay pergerakan pada gambar dan  suara. 
Pergerakan bandul dilakukan sebanyak 10 kali. 
Pada saat bandul tepat 10 gerakan, masing-masing 
sisi mencatat waktu pergerakannya. Bandwidth 
kemudian diubah dengan range 32Kbps-1920Kbps. 
Setelah mencapai range tertinggi yaitu 1920Kbps, 
dihitung selisih waktu pergerakan antara dua sisi 
sehingga didapat nilai delay pergerakan. 

 
3.3 Hasil Kualitas Gambar Video dan Suara 

Pada analisa hasil video tele konferensi, 
tampilan video yang terekam pada perbandingan 
antar bandwidth yang digunakan dapat dilihat dari 
gambar 8. 

 
Gambar 8. Perbandingan Kualitas Video pada 
berbagai macam Bandwidth (dari kiri-kanan: 32 
Kbps, 64 Kbps, 128 Kbps, 256 Kbps) 
 
 Dari gambar yang didapatkan terlihat 
bahwa semakin besar bandwitdh yang digunakan, 
semakin jelas gambar hasil video tele konferensi. 
Untuk bandwidth di atas 256 Kbps, perbedaan 
kualitas gambar tidak terlalu mencolok sehingga 
tidak ditampilkan. 
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Penggunaan bandwidth ternyata 
berpengaruh terhadap bagus atau tidaknya kualitas 
gambar video conference.  

Pada pengukuran kualitas suara, suara 
yang terdengar melalui pembicaraan didapatkan 
adanya artikulasi yang kurang jelas pada video tele 
konferensi, namun volume suara masih dapat 
terdengar dengan baik. Pada pembacaan cerita 
paragraf selanjutnya, didapatkan adanya delay pada 
tampilan video tele konferensi, dan hal itu 
menyebabkan timbulnya perbedaan artikulasi suara, 
dan sempat terjadi tidak terdengarnya perkataan 
dari lawan bicara. 

Pada percobaan pengukuran volume, suara 
yang terdengar sama-sama jelas artikulasinya, dan 
dapat terdengar dengan baik di sisi pendengar. 
Namun, hasil rekaman suara pada sisi pembicara, 
didapatkan volume suara yang lebih rendah 
daripada sisi pendengar. Pada sisi pendengar, 
mendekati akhir pembacaan paragraf, suara yang 
terekam didapatkan adanya noise yang cukup 
mengganggu dan membuat artikulasi suara dan 
volume dari pembicara tidak terdengar. 

 
Tabel 1. Perbandingan Artikulasi dari tiap Kata 
dengan berbagai macam tingkat Volume Suara 

Atk In Out Vol 
Jelas / 
tidak 

Gg 

ma 0-1 2-3 20% jelas   
  0-1 1-2 40% jelas   
  0-1 2-3 60% jelas   
  0-1 1-2 80% jelas Delay 
  0-1 2-3 100% jelas   
            

mi 0-1 2-3 20% jelas   
  0-1 0 40% tidak Delay 
  0-1 2-3 60% jelas Delay 
  0-1 0-2 80% jelas Delay 
  0-1 0-2 100% jelas Delay 
            

Mu 1 2-3 20% jelas   
  0-1 2-3 40% jelas   
  1-2 0-3 60% jelas   
  1 2-3 80% jelas   
  0-1 2-3 100% jelas Delay 
            

me 0-1 0-2 20% jelas   
  0-1 0-3 40% jelas Delay 
  0-1 0-2 60% jelas Delay 
  0-1 2-3 80% jelas   
  0-1 2-3 100% jelas Delay 
            

mo 0-1 2-3 20% jelas   
  1-2 2-3 40% jelas Delay 
  1-2 0-2 60% jelas   
  0-1 2-3 80% jelas   
  0-1 2-3 100% jelas Delay 

Tabel 2. Perbaikan delay dengan meningkatkan 
bandwidth 

Vol. Atk In Out 
jelas/ 
tidak 

Gg 

40% mi 0-1 2-3 jelas delay 

  me 1-2 2-3 jelas   

  mo 1-2 3-4 jelas   

            

60% mi 0-1 2-3 jelas   

  me 1 2-3 jelas   

            

80% ma 0-1 2-3 jelas   

  mi 0-1 2-3 jelas delay 

            

100% mi 0-1 2-3 jelas   

  mu 1-2 2-4 jelas   

  me 0-1 2-5 jelas   

  mo 1-2 2-6 jelas   
*)Keterangan: 
Atk : Artikulasi In :Input  Out:Output  
Vol :Volume    Gg:Gangguan 
 

Pada percobaan artikulasi dengan berbagai 
macam volume suara, dengan bandwidth sebesar 
512Kbps didapatkan bahwa terjadi adanya delay 
pada tingkat volume tertentu, dan sempat terjadi 
tidak terdengar pada tingkat volume 40% untuk 
kata “mi”, seperti yang dapat dilihat pada tabel 1. 
Percobaan selanjutnya, dengan bandwidth 
maksimum yaitu 1920Kbps, didapat bahwa masih 
terjadi delay pada suku kata “mi” dengan besar 
volume 40%dan 80%. 

Berdasarkan data diatas, artikulasi dan 
volume akan terasa jelas jika bandwidth yang 
digunakan besar. 
  

Tabel 3. Delay pada tiap Bandwidth 
dengan banyak pengguna 

No. 
Bandwitdh 

(Kbps) 
Delay 
(detik) 

Sinkronisasi 
gerakan dan 

suara 
1. 32 6.33 tidak sinkron 

2. 64 2.518 tidak sinkron 

3. 128 0.359 tidak sinkron 

4. 256 0.438 hampir sinkron 

5. 512 0.762 sinkron 

6. 1024 0.346 sinkron 

7. 1920 0.236 sinkron 
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Tabel 4. Besarnya delay pada tiap Bandwidth 
dengan sedikit pengguna 

No. 
Bandwidth 

(Kbps) 
Delay 
(detik) 

Sinkronisasi 
gerakan dan 

suara 

1. 32 0,59 Tidak sinkron 

2. 64 0,071 Tidak sinkron 

3. 128 0,385 Hampir sinkron 

4. 256 0,019 Hampir sinkron 

5. 512 0,42 Hampir sinkron 

6. 1024 0,751 Hampir sinkron 

7. 1920 0,071 Sinkron 

 
 Pada percobaan dengan traffic banyak 
pengguna seperti dilihat pada tabel 3, didapat 
bahwa pada saat bandwidth dibawah 128Kbps, 
gambar video sama sekali tidak tampil, hanya 
terdengar suara dan diatas 128Kbps, gambar video 
sudah sesuai dengan suara yang terdengar. 
Sedangkan, pada sedikit pengguna, pada bandwidth 
128Kbps didapatkan sinkronisasi gambar dan suara, 
walaupun masih terjadi adanya delay yang sangat 
kecil yang ditunjukan oleh tabel 4. 

 Perbedaan delay yang mencolok terlihat 
pada bandwidth 32Kbps dengan sedikit pengguna 
dan banyak pengguna. Jadi, dapat dianalisa bahwa 
ternyata perubahan bandwidth bukanlah salah satu 
faktor terjadinya delay pada video tele conference. 
Banyak atau sedikitnya pengguna juga berpengaruh 
terhadap kualitas sinkronisasi antara gambar dan 
suara.  

 
 

4. Kesimpulan 
Berdasarkan pada percobaan mengenai 

Perancangan  Layout Sistem Video Tele Konferensi 
Nyata, dapat ditarik beberapa kesimpulan : 
1. Rancangan telah berhasil dilakukan dengan 

pengaturan jarak proyektor, cermin datar, 
penempatan kamera dan media tampilan layar 
atau kain yang tepat. 

2. Pengucapan lafal yang baik dan pengaturan 
volume suara yang sesuai dapat membantu 
artikulasi suara menjadi lebih terdengar. 

3. Penggunaan bitrate yang tepat dapat membantu 
menghasilkan video tele konferensi tanpa 
delay. Semakin besar bitrate, kualitas output 
akan semakin baik, namun lebih rentan 
terhadap delay. 

4. Bandwidth harus tercukupi dengan baik. 

Jika bandwidth yang dipakai tidak mencukupi, 
jumlah data yang terkirim akan berkurang, 
yang menyebabkan fps nya juga menurun. 
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Abstrak 

Makalah ini mengkaji tentang sistem parkir otomatis menggunakan teknologi license plate recognition untuk 
mengotomatisasi proses pencatatan plat nomor kendaraan. Sistem parkir yang dikembangkan memiliki sensor, 
kamera, dan palang yang terhubung dengan control PC. Sensor berperan dalam mendeteksi kendaraan yang akan 
masuk atau keluar areal parkir, sedangkan kamera berfungsi untuk mengambil gambar plat nomor kendaraan. 
License plate recognition berperan untuk mengekstrak gambar plat nomor yang ditangkap oleh kamera menjadi 
karakter, yang selanjutnya akan disimpan dalam basis data. Ketika kendaraan akan keluar dari areal parkir 
dilakukan pencocokkan plat nomor dengan plat nomor yang telah tersimpan pada basis data saat registrasi 
kendaraan masuk. Sistem parkir yang dikembangkan juga telah mengotomatisasi sebagian proses pembayaran; 
dimana biaya parkir dihitung secara otomatis, tapi pembayaran masih manual. 
 
Kata kunci : Sistem parkir otomatis, Licence Plate Recognition  
 
 
 
1 Pendahuluan  
 

Kebutuhan mobilitas masyarakat perkotaan 
yang semakin tinggi berdampak pada peningkatan 
arus transportasi, khususnya transportasi darat. 
Pengguna kendaraan bermotor sebagai alat 
transportasi semakin meningkat. Selain berdampak 
pada kemacetan lalu lintas, pertambahan jumlah 
kendaraan juga menyebabkan kebutuhan parkir 
semakin meningkat, khususnya pada tempat-tempat 
umum seperti pusat perbelanjaan, pusat bisnis, 
tempat rekreasi, gedung perkantoran, kampus, dan 
sebaginya. Sistem parkir mengatur kegiatan parkir 
mulai dari manajemen  

Litman [3] mendefinisikan masalah perparkiran 
ditinjau ketersediaan lahan parkir dan manajemen 
fasilitas parkir. Manajemen parkir menekankan pada 
penggunaan fasilitas parkir secara efisien. Salah satu 
hal mendasar yang perlu diperhatikan berkaitan 
dengan manajemen parkir adalah peak management. 
Peak management  berkaitan dengan bagaimana 
mengelola fasilitas parkir agar dapat memenuhi 
permintaan parkir pada saat peak hours. Peak hours 
adalah waktu dimana jumlah kendaraan yang akan 
menggunakan lahan parkir meningkat. Sistem 
perparkiran harus menyediakan mekanisme yang 
memungkinkan pengemudi tetap nyaman dan 
menjamin efisiensi waktu memasuki areal parkir, 
menentukan tempat parkir, dan meninggalkan areal 
parkir. Ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam 

sistem parkir, yaitu kecepatan membaca dan menulis 
data, akurasi perhitungan lama parkir dan biaya 
parkir, keamanan kendaraan dan keamanan 
informasi, dan basisdata yang terstruktur untuk 
menghasilkan laporan yang dibutuhkan [1]. 

Sistem parkir yang umum digunakan saat ini 
dapat dibagi menjadi 3 jenis yaitu: 

1. Sistem parkir manual 
Pada sistem parkir manual semua proses parkir 
mulai dari pencatatan nomor plat kendaraan pada 
karcis parkir, pembayaran, dan pemberian karcis 
dilakukan secara manual.  Pada sistem ini biaya 
parkir tidak ditentukan oleh lamanya parkir dan 
dibayar saat akan memasuki areal parkir. 

2. Sistem parkir semi-komputerisasi 
Pada sistem parkir ini proses menghitung biaya 
parkir telah diotomatisasi, namun proses 
memasukkan plat nomor kendaraan masih 
dilakukan dengan diketik secara manual untuk 
kendaraan yang akan masuk maupun keluar areal 
parkir. 

3. Sistem parkir otomatis 
Sistem parkir otomatis telah mengotomatisasi 
semua prose parkir. Sistem parkir otomatis 
menggunakan teknologi RFID dan smart card 
sebagai pengenal kendaraan yang akan 
mengotomatisasi proses input plat nomor 
kendaraan [1,4,5].  

 

No Makalah : 113
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RFID dan smart card cocok digunakan pada 
sistem parkir berlangganan dimana kendaraan yang 
akan menggunakan areal parkir harus terdaftar 
terlebih dahulu. Sistem ini memiliki fitur otomatisasi 
pada proses pembayaran biaya parkir menggunakan 
mekanisme prabayar [1] atau tagihan bank [5].  

Pada penelitian ini akan dikembangkan sistem 
parkir otomatis untuk sistem parkir tidak 
berlangganan menggunakan teknologi licence plate 
recognition (LPR). LPR digunakan untuk 
mengotomatisasi serta meningkatkan kecepatan dan 
akurasi input plat nomor.   
 
2 Automatic Identification 

Automatic identification, disingkat Auto-ID, 
merupakan metode untuk mengidentifikasi objek 
(gambar, suara, video, gelombang radio) secara 
otomatis, mengambil informasi dari objek , dan 
memasukkan informasi secara langsung ke dalam 
sistem komputer tanpa melibatkan manusia. 
Gambar, suara, video, atau gelombang radio 
dikonversi menjadi file digital, kemudian disimpan. 
File yang disimpan selanjutnya dapat dianalisis atau 
dibandingkan dengan file lain untuk memverifikasi 
identitas sebuah objek atau menentukan otorisasi 
untuk memasuki tempat dengan akses terbatas. 

Ada beberapa teknologi auto-id yang umum 
digunakan antara lain smart card, biometric 
recognition (voice, iris, face), OCR (barcode, LPR), 
dan RFID. 
 
2.1 License Plate Recognition  

Plat nomor merupakan tanda pengenal utama 
sebuah kendaraan yang mudah dikenali dan 
diidentifikasi dengan cara yang sederhana dan 
efektif. License plate recognition (LPR), disebut 
juga Automated Number Plate Recognition (ANPR), 
adalah metode pengenalan plat nomor kendaraan 
yang menggunakan teknologi optical character 
recognition untuk membaca plat nomor. LPR 
diaplikasikan untuk mengotomatisasi manajemen 
tol, sistem parkir, mengontrol akses masuk pada 
areal dengan akses terbatas, pengawasan lalu lintas, 
dan sebagainya. 

Pada LPR, proses mengenali plat nomor 
terbagi menjadi dua proses utama yaitu plate 
localization dan plate identification [7]. Plate 
localization adalah proses menemukan lokasi plat 
nomor dalam gambar yang ditangkap oleh kamera. 
Plat nomor ditentukan berdasarkan fitur-fitur 
struktur geometri plat nomor, mencakup format plat 
nomor dan karakter alfanumerik yang membentuk 
plat nomor. Format plat nomor mencakup bentuk, 
simetris, perbandingan panjang dan lebar, warna, 
tekstur grayness. Sedangkan karakter mencakup 
garis, blob, rasio karakter, distribusi karakter, dan 
alignment karakter. 

Setelah lokasi plat nomor ditemukan, proses 
selanjutnya adalah OCR melakukan identifikasi plat 

nomor (plate identification), yang terdiri atas dua 
subproses yaitu 1) segmentation dan 2) 
identification. Segmentation adalah proses membagi 
susunan karakter pada plat nomor menjadi simbol-
simbol karakter individual [8]. Segmentasi karakter 
dilakukan dengan membagi susunan karakter 
menjadi blok-blok vertikal menggunakan teknik 
proyeksi. Kemudian, dilakukan aproksimasi dimensi 
karakter, dan menentukan batas kanan dan kiri 
karakter [6]. Identification merupakan proses akhir 
untuk mengenali karakter dalam setiap blok vertikal 
dan menyusun karakter-karakter tersebut menjadi 
plat nomor. Ada beberapa teknik yang digunakan 
untuk mengenali karakter, antara lain pencocokan 
template dan neural network [8]. Pencocokan 
template menggunakan basis data yang menyimpan 
template karakter. Identification dilakukan dengan 
membandingkan karakter input dengan karakter 
pada template untuk mencari pasangan yang paling 
cocok.  
Neural network mengenali karakter pada blok 
vertikal dengan terlebih dulu mempelajari (training) 
sekumpulan karakter contoh untuk mengenali pola 
yang terjadi berulang-ulang. Ketika proses training 
dilakukan, neural network membangun model 
statistik yang beradaptasi dengan ciri khas setiap 
karakter. 

Salah satu bidang aplikasi LPR adalah bidang 
perparkiran. Aplikasi LPR pada bidang perparkiran 
memungkinkan otomatisasi akses lahan parkir tanpa 
menggunakan tiket parkir, mengatasi masalah 
penipuan ‘tiket hilang’ atau merubah tiket parkir, 
serta otomatisasi proses pembayaran. 
 
3 Analisis dan Perancangan 

Aplikasi yang dikembangkan adalah aplikasi 
parkir yang menggunakan teknologi LPR  untuk 
mengotomatisasi proses identifikasi kendaraan yang 
akan masuk dan keluar areal parkir. Proses 
perhitungan biaya parkir juga dilakukan secara 
otomatis. 
 
3.1 Deskripsi Sistem 

Sistem parkir yang dikembangkan memiliki 
sensor, kamera, dan palang yang terhubung dengan 
control PC. Sensor berperan dalam mendeteksi 
kendaraan yang akan masuk atau keluar areal parkir, 
sedangkan kamera berfungsi untuk mengambil 
gambar plat nomor kendaraan. Kerangka aplikasi 
ditunjukkan pada gambar 1 dan 2. 
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Gambar 1 Proses Masuk Areal Parkir 

Gambar 1 menjelaskan proses memasuki areal 
parkir, sebagai berikut: 

1. Kendaraan yang akan masuk areal parkir 
terdeteksi oleh sensor A.  Sensor A kemudian 
mengirim sinyal ke sistem untuk mengaktifkan 
kamera. 

2. Kamera yang telah aktif mengambil gambar plat 
nomor kendaraan 

3. Kamera mengirim gambar plat nomor ke sistem. 
Selanjutnya, LPR di dalam sistem akan 
mengekstrak gambar plat nomor menjadi 
karakter. 

4. Sistem menyimpan karakter plat nomor dan 
waktu masuk. 

5. Sistem mengirim perintah untuk membuka 
palang. 

6. Setelah mobil melewati palang dan sensor B, 
sensor mengirim sinyal ke sistem untuk menutup 
palang. 

 

 
Gambar 2 Proses Keluar Areal Parkir 

Gambar 2 menjelaskan proses keluar areal 
parkir, sebagai berikut:  

1. Kendaraan yang akan keluar areal parkir 
terdeteksi oleh sensor C.  Sensor C kemudian 
mengirim sinyal ke sistem untuk mengaktifkan 
kamera. 

2. Kamera mengambil gambar plat nomor 
kendaraan. 

3. Kamera mengirim gambar plat nomor ke sistem. 
Sistem mengekstrak gambar plat nomor menjadi 
karakter. 

4. Sistem melakukan pencarian plat nomor dan 
waktu masuk di basis data, kemudian 
menghitung lama parkir dan biaya parkir yang 
harus dibayar. 

5. Setelah pengemudi kendaraan membayar biaya 
parkir, petugas mengkonfirmasi ke sistem. 
Kemudian, sistem mengirim perintah untuk 
membuka palang. 

6. Setelah mobil melewati palang dan sensor D, 
sensor mengirim sinyal ke sistem untuk menutup 
palang. 

 
3.2 Use Case   

Model use case dari sistem parkir yang 
dikembangkan ditunjukkan pada gambar 3. Model 
terdiri atas enam aktor utama yaitu kendaraan, 
sensor, kamera, palang, pengemudi, operator. 
Pengemudi adalah orang yang mengemudikan 
kendaraan yang akan menggunakan areal parkir. 
Sensor adalah alat yang akan mendeteksi adanya 
kendaraan yang akan masuk atau keluar areal parkir. 
Kamera merupakan alat yang akan mengambil 
gambar plat nomor dari kendaraan. Palang adalah 
alat yang dipasang melintang pada gerbang parkir 
yang berfungsi sebagai penghalang bagi kendaraan 
yang belum teregistrasi untuk masuk ke areal parkir, 
atau kendaraan yang belum melakukan pembayaran 
untuk keluar areal parkir.    
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Gambar 3 Diagram Use Case

Ada 12 use case yang terdapat pada gambar 3, 
yaitu: Deteksi Kendaraan, Masuk Areal Parkir, 
Keluar Areal Parkir, Ambil gambar Plat Nomor, 
Kontrol Palang, Buka Palang, Tutup Palang, Baca 
Plat Nomor, Registrasi Kendaraan, Pencocokan Plat 
Nomor, Pembayaran, dan Login. Use case ini adalah 
fungsi-fungsi utama pada sistem parkir yang 
dikembangkan. 

 
3.3 Analisis Model 

Tabel 1 menampilkan packages yang 
diidentifikasi menurut skenario use case. Setiap 
package terdiri atas beberapa use case. 
 
Tabel 1 Package Sistem Parkir 

Package Use Case Deskripsi 
Akses 
Parkir 

1. Deteksi 
kendaraan 

2. Masuk areal 
parkir 

3. Keluar areal 
parkir 

4. Ambil gambar 
plat nomor 

5. Kontrol palang 
6. Buka palang 
7. Tutup palang  

Menangani 
proses masuk 
dan keluar 
areal parkir 

LPR 1. Baca plat nomor Menangani 
ekstraksi 
gambar plat 
nomor menjadi 
karakter 

Transaksi 1. Registrasi 
kendaraan 

2. Pencocokan plat 

Menangani 
transaksi 
parkir: 

nomor 
3. Pembayaran  

pencatatan jam 
masuk dan 
keluar areal 
parkir, 
menghitung 
biaya parkir 
dan 
pembayaran 
parkir 

Operator 1. Login Menangani 
interface untuk 
operator 

 
Tabel 2 menampilkan class dan tipe class pada 

setiap package. Tipe class terdiri dari boundary, 
control, dan entity. 
 
Tabel 2 Identifikasi Class setiap Package 

Package Class Tipe Class 
Akses 
Parkir 

1. Akses parkir 
2. Ambil gambar 
3. Deteksi  
4. Kontrol palang 

Boundary 
Control 
Control 
Control  

LPR 1. Recognition 
engine 

Control  

Transaksi 1. Transaksi parkir 
2. Kendaraan  

Boundary 
Entiry 

Operator 1. Login 
2. Operator 

Boundary  
Entity 

 
3.4 Perancangan Class 

Arsitektur sistem menggambarkan struktur 
modul-modul sistem dan bagaimana modul-modul 
ini berinteraksi. Gambar 4 menunjukkan interaksi 
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antara class pada sistem parkir yang telah 
diidentifikasi pada tabel 2. 

Akses parkir, transaksi parkir, dan login adalah 
boundary class yang menjadi antarmuka antara 
pengguna dengan sistem parkir. Kendaraan dan 
operator adalah entity class yang menyimpan data 
kendaraan yang menggunakan areal parkir dan data 
operator. Control class terdiri dari class ambil 

gambar yang mengatur kerja kamera untuk meng-
capture gambar plat nomor kendaraan, class deteksi 
yang mengontrol fungsi sensor untuk mendeteksi 
adanya mobil yang mendekat ke arah gerbang 
parkir, class kontrol palang mengontrol buka atau 
tutup palang, dan class  recognition engine untuk 
mengidentifikasi karakter dari gambar plat nomor. 

 
Gambar 4. Diagram Class Sistem Parkir

4 Implementasi 
Sistem dikembangkan dengan menggunakan 

.NET Framework 3.5 dalam pembuatan aplikasinya 
dan menggunakan beberapa perangkat keras yang 
diperlukan seperti mikrokontroler ATmega8535 
yang telah terpasang 4 buah sensor dan 8 buah limit 
switch (yang diperlukan hanya 4 limit switch), 2 
buah palang, dan 2 buah webcam.  

Berikut ini dijelaskan beberapa fungsi pada 
sistem parkir yang dibuat: 
1. Mengambil gambar plat nomor kendaraan 

 
Pada operasi di atas, gambar akan tersimpan 

pada folder yang telah ditentukan.  Setelah gambar 

berhasil disimpan, LPR akan menjalankan operasi 
untuk membaca plat nomor dari gambar tersebut. 

 
2. LPR mengkonversi gambar menjadi karakter 

... 
snapshot1.TakeSnapshot(); 
MemoryStream stream = new 
MemoryStream(); 
pictureBox1.Image.Save(stream, 
System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Bmp)
; 
pic = stream.ToArray(); 
... 
Private void genericFilter1_ProcessData 
(object Sender, 
Mitov.VideoLab.VideoProcessDataEventArg
s Args) 
{ 
System.Drawing.Bitmap ABitmap1 = 
Args.InBuffer.ToBitmap(); 
pictureBox1.Image = ABitmap1; 
pictureBox1.Image.Save("..."); 
} 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2012, STMIK - STIKOM Bali 23-25 Pebruari 2012 

441 
 

 
5 Kesimpulan 

Sistem parkir menggunakan LPR dapat 
mengotomatisasi proses registrasi kendaraan yang 
akan masuk areal parkir, maupun keluar areal parkir, 
sehingga dapat mempercepat waktu registrasi karena 
tidak dilakukan pencatatan secara manual. Selain 
otomatisasi pada proses registrasi, sistem parkir ini 
juga menghitung biaya parkir secara otomatis. 
Sehingga, dapat membantu pihak pengelola parkir 
dan pengguna kendaraan untuk terhindar dari 
penipuan atau manipulasi dalam melakukan 
transaksi pembayaran. 

Untuk pengembangan selanjutnya dapat dibuat 
sistem perparkiran yang fully automatic, dimana 
semua proses parkir dilakukan secara otomatis, tidak 
hanya pada proses registrasi kendaraan dan 
perhitungan biaya parkir, tapi juga otomatisasi pada 
saat pengemudi mencari lokasi parkir yang kosong 
dan otomatisasi pembayaran. 
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private void ProcessImage(Image<Bgr, 
byte> image) 
      { 
         Stopwatch watch = 
Stopwatch.StartNew(); // time the 
detection process 
List<Image<Gray, Byte>> 
licensePlateImagesList = new 
List<Image<Gray, 
byte>>(); 
         List<Image<Gray, Byte>> 
filteredLicensePlateImagesList = new 
List<Image<Gray, byte>>(); 
         List<MCvBox2D> licenseBoxList = 
new List<MCvBox2D>(); 
         List<List<Word>> words = 
_licensePlateDetector.DetectLicensePlate( 
            image, 
            licensePlateImagesList, 
            
filteredLicensePlateImagesList, 
            licenseBoxList); 
 
         watch.Stop(); //stop the timer 
         processTimeLabel.Text = 
String.Format("License Plate Recognition 
time: {0} milli-seconds", 
watch.Elapsed.TotalMilliseconds); 
 
         panel1.Controls.Clear(); 
         Point startPoint = new Point(10, 
10); 
         for (int i = 0; i < words.Count; 
i++) 
         { 
            AddLabelAndImage( 
               ref startPoint, 
               String.Format("License: 
{0}", String.Join(" ", 
words[i].ConvertAll<String>(delegate(Word 
w) { return w.Text; }).ToArray())), 
licensePlateImagesList[i].ConcateVertical
(filteredLicensePlateImagesList[i])); 
            image.Draw(licenseBoxList[i], 
new Bgr(Color.Red), 2); 
         } 
 } 
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Abstrak 

Pesatnya perkembangan sistem komunikasi mobile saat ini, seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi,  
baik dalam segi perangkat keras, sistem operasi yang digunakan dan penggunaan bandwith internetnya, membuat 
beberapa aplikasi mobile juga turut andil dalam memanfaatkan perkembangan tersebut. Aplikasi Mobile 
Commerce misalnya, menjadi aplikasi yang paling digemari bagi pengguna-pengguna mobile yang tidak mau 
menyusahkan diri dengan harus membawa dana tunai kemana-mana. Sebuah teknologi penting dibalik 
pembayaran mobile adalah Near Field Communication (NFC). NFC merupakan teknologi konektivitas nirkabel 
baru dengan radius jangkauan pendek, yang berevolusi dari proses kombinasi teknologi interkoneksi dan 
identifikasi contactless eksisting. Produk dengan kemampuan NFC akan secara dramatis menyederhanakan cara 
berinteraksi dengan produk berkemampuan NFC lain karena NFC menawarkan koneksi yang cepat baik dalam 
hal pertukaran informasi ataupun pembayaran secara aman. Model Aplikasi belanja yang didesain dengan 
menggunakan sistem operasi Android pada smartphone yang memiliki teknologi NFC dengan proses tag pada 
produk yang akan dibeli. Tag yang digunakan secara real adalah NFC Tag tapi pada penelitian ini menggunakan 
Kartu Mifare 1K yang diisikan data-data produk seperti kode barang, nama barang dan harga barang yang 
nantinya dibaca oleh handset yang memiliki teknologi NFC dan dengan aplikasi belanja di dalamnya akan di 
kumpulkan keseluruhan data belanja user.  
 
Kata kunci : mobile commerce, near field communication, android, tag, NFC tag. 
 
 
1. Pendahuluan 
 

Dengan kian banyaknya handphone di seluruh 
dunia, potensi untuk mengubah transaksi menjadi 
transaksi mobile sangatlah besar. Di Jepang, 
konsumen sudah bisa membeli tiket kereta atau 
barang di toko dengan handphone dan percobaan 
pembayaran mobile telah dilakukan di negara 
tetangga, Singapura dan Malaysia. Para analis 
meramalkan tiga wilayah teratas untuk pembayaran 
mobile adalah Timur Jauh & Cina, Eropa Barat dan 
Amerika Serikat – yang secara keseluruhan akan 
menguasai lebih dari 70 persen pembayaran uang 
mobile dalam basis transaksi kotor di tahun 2013. 

Perkembangan gaya hidup masyarakat luas 
yang menggunakan mobile device seperti 
handphone, PDA atau Notebook untuk mengakses 
internet dan bertransaksi menggunakan mobile 
device tersebut menaikkan trend pengguna mobile 
internet. Mobile internet dipandang dari sisi bisnis 
dikenal dengan terminologi mobile business. Dari 
M-Business inilah maka lahir M-Commerce.[9] 

Tujuan dari penelitian ini adalah mendesain 
suatu Sistem Belanja dengan menggunakan 
teknologi Tag Near Field Communication (NFC) 
berbasiskan sistem operasi Android pada 
smartphone. Prototipe ini dapat dikembangkan dan 

digunakan untuk proses belanja di Supermarket, 
Swalayan atau Grosir. 

Metode yang digunakan pada penulisan ini 
adalah Studi Literatur dan Survey Lapangan, 
mempelajari secara detail tentang desain dan 
implementasi dari Komunikasi NFC dan komponen-
komponen pada sistem NFC serta kebutuhan secara 
global untuk sistem ini dimasa mendatang dengan 
melakukan survey ke beberapa vendor dan praktisi 
dibidang komunikasi NFC dan bidang Keamanan. 

 
2. Near Field Communication (NFC) 

NFC merupakan teknologi konektivitas 
nirkabel baru dengan radius jangkauan pendek, yang 
berevolusi dari proses kombinasi teknologi 
interkoneksi dan identifikasi contactless eksisting. 
Produk dengan kemampuan NFC akan secara 
dramatis menyederhanakan cara berinteraksi dengan 
produk berkemampuan NFC lain karena NFC 
menawarkan koneksi yang cepat baik dalam hal 
pertukaran informasi ataupun pembayaran secara 
aman [6]. 

NFC beroperasi pada frekuensi 13,56 MHz dan 
memiliki kecepatan transfer data hingga 424 Kbps. 
Komunikasi standar antara dua perangkat yang 
mendukung NFC terjadi ketika mereka berada pada 
jarak 0 sampai 10 cm. Gerakan yang sederhana atau 

No Makalah : 115
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sentuhan dapat menginisiasi koneksi NFC, yang juga 
akan kompatibel dengan teknologi Bluetooth atau 
Wi-Fi. NFC dapat diterapkan pada berbagai 
perangkat, seperti telepon seluler yang 
memungkinkan pembayaran atau pertukaran pesan 
dan kamera digital untuk mengirim foto.[6] 

 
2.1 NFC Forum 

 
Pada tahun 2004 didirikanlah perhimpunan asosiasi 
non-profit industri dalam bidang NFC yang disebut 
dengan NFC Forum. Tujuannya adalah untuk 
mensosialisasikan teknologi NFC kepada pengguna 
Elektronik, Peralatan Mobile dan Personal 
Computer (PC). NFC Forum bekerja untuk 
memberikan dan mengembangkan standart pada 
teknologi NFC yang sudah menghasilkan beberapa 
spesifikasi dari penggunaan NFC tersebut. Alamat 
website dari forum ini adalah http://www.nfc-
forum.org [6]. 

 
2.2 Aplikasi NFC 

Jumlah aplikasi yang menggunakan NFC 
semakin hari semakin berkembang hampir di seluruh 
bidang kehidupan kita sehari-hari, khususnya 
penggunaan yang ada hubungannya dengan 
mobilephone. Adapun beberapa aplikasi yang dapat 
dikembangkan dengan menggunakan teknologi NFC 
adalah sebagai berikut : 

 

 
Gambar 1 Aplikasi NFC 

 
 

2.3 NFC Tag 
Tag NFC dapat digunakan dalam aplikasi 

seperti poster, di mana sejumlah kecil data dapat 
disimpan dan ditransfer ke perangkat NFC 
aktif. Data yang disimpan pada tag NFC mungkin 
berisi segala bentuk data seperti URL, nomor 
telepon, atau informasi kalender. Untuk 
memastikan interoperabilitas antara berbagai 
penyedia tag NFC dan produsen perangkat NFC, 
Forum NFC telah mendefinisikan empat jenis tag 
[6]. 

Spesifikasi operasi untuk tag menyediakan 
informasi teknis yang diperlukan untuk 
melaksanakan pembacaan/penulisan dan fungsi 
kontrol terkait perangkat NFC untuk berinteraksi 

dengan Tag. Adapun tipe-tipe NFC tag yang sesuai 
dengan spesifikasi yang sudah disepakati pada 
Forum NFC adalah sebagai berikut [6] : 
1. Tag Tipe 1 standart ISO-14443A—Topaz  
2. Tag Tipe 2 standart ISO-14443A—Mifare 

Ultralight 
3. Tag Tipe 3 standart Industri Jepang (JIS) X 

6319 – 4—Sony Felica  
4. Tag Tipe 4 standart ISO-14443A—NXP 

DESFire 
5. Tag Tipe Mifare Klasik standart ISO-14443A—

Mifare 1K/4K. 
 

3. Sistem Operasi Android 
 

Semakin bersatunya handphone dengan 
internet telah menjadi kekuatan yang semakin luar 
biasa, ini dikarenakan juga karena setiap orang 
dengan berbagai profesi, strata dan usia pada saat ini 
hampir semua memiliki handphone. Perkembangan 
sistem operasi pada handphone juga sangat pesat 
demi mendukung perkembangan teknologi 
komunikasi pada saat ini, seperti halnya dengan 
adanya sistem operasi Symbian, Bada, iOS (Mac), 
Windows Mobile, BlackBerry OS dan yang terakhir 
dan berkembang sangat pesat ini adalah Android. 

Android sebagai sebuah sistem operasi yang 
saat ini banyak digunakan pada 
handphone/Smartphone memiliki arsitektur platform 
tersendiri. Gambar 2 berikut ini menunjukkan 
komponen utama dari sistem operasi Android [3]. 

 

 
Gambar 2 Arsitektur Platform Android [16] 

 
Perangkat Handset Android yang mendukung 

teknologi NFC ini adalah perangkat yang sudah 
memiliki Android versi 2.3, tapi untuk 
penyempurnaan sistem NFC ini dengan 3 proses 
yang bisa dijalankan yaitu : 

1. Read/Write Tag 
2. P2P Connectivity 
3. Card Emulation 

Versi Android yang digunakan adalah 2.3.3 atau 
2.3.4. Perangkat Handset yang saat ini mendukung  



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2012, STMIK - STIKOM Bali 23-25 Pebruari 2012 

444 
 

NFC dengan versi Android 2.3.3 dan 2.3.4 adalah 
Samsung Nexus S.[12] 
 
4. Perancangan Sistem 

 
4.1 Deskripsi Umum Proses yang sudah ada 

 
Sistem belanja yang ada pada saat ini, user 

melakukan proses belanja secara manual dengan 
membawa duit atau debit/kredit card ke swalayan 
atau supermarket dan melakukan transaksi belanja 
dengan memasukkan barang-barang ke basket 
kemudian setelah di meja kasa, maka merchant akan 
menghitung semua belanja yang akan dibeli oleh 
user dengan menggunakan mesin hitung belanja di 
Merchant 

 
4.2 Deskripsi Umum Proses yang akan dibangun 

 
Sistem belanja yang akan dibangun 

menggunakan perangkat keras (peralatan) 
handphone yang berbasis Android yang di dalamnya 
terintegrasi teknologi NFC. Secara umum dijelaskan 
bahwa user akan melakukan proses belanja dengan 
bantuan handphone Android dengan sistem 
melakukan proses Tap/Tag ke barang-barang yang 
akan dibeli, selanjutnya Android NFC akan 
merekam list belanja yang akan dilakukan. User 
dapat melakukan pengeditan dari item belanja yang 
ada seperti proses penambahan, pengurangan atau 
penghapusan. Selanjutnya user akan melakukan 
konfirmasi ke Merchant untuk item belanja yang 
akan diproses sehingga item belanja harus terekam 
atau harus ada historynya di merchant dan user. 

 

 
Gambar 3 NFC Belanja 

 
User melakukan proses Belanja dengan 

melakukan Tag ke Item barang yang akan dibeli. 
Tag pada barang-barang memiliki format penulisan 
sendiri agar dapat dibaca oleh aplikasi yang dibuat 
yaitu 
KODETOKO#KODEBARANG#NAMABARANG
#HARGABARANG jadi seperti contoh 
TOKO100#KD090#TSHIRT#75000. User dapat 
melakukan modifikasi dari item belanja yang di tag, 
misalnya dengan melakukan penghapusan, 
penambahan atau pengurangan.  

 
 

Gambar 4 Skenario Proses Tag Barang 
 

Pada proses pengiriman data kode produk, 
nama produk dan harga dapat dilihat pada Gambar 5 
berikut. 

 

User

NFC Handset Membaca Mifare Card Sebagai Tag

Mifare Aktif 

Proses Selesai

Mengirimkan KODE Produk + Nama Produk + Harga

Tag

 
Gambar 5 Proses hubungan antara handset dan tag 

 
Setiap tag NFC yang pada penelitian ini 

diwakili dengan menggunakan kartu Mifare akan 
diisi sesuai format data yang sudah ditentukan 
seperti tertulis diatas sehingga aplikasi yang 
dibangun dapat membaca format data yang ada di 
tag. 
 
5. Implementasi dan Pengujian Sistem 

 
Pada bagian ini, akan dibahas mengenai proses 

implementasi perangkat lunak yang terdiri atas 
deskripsi lingkungan implementasi, batasan 
implementasi, dan hasil implementasi. Dari hasil 
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implementasi tersebut akan dilakukan proses 
pengujian perangkat lunak untuk melihat kinerja 
perangkat lunak dalam menyelesaikan 
permasalahan. Proses pengujian meliputi deskripsi 
lingkungan pengujian, deskripsi scenario pengujian, 
pelaksanaan pengujian, dan evaluasi pengujian. 
Sehingga nantinya Sistem Belanja dengan 
menggunakan sistem NFC berbasis Android ini 
kedepannya dapat menjadi pelopor pengembangan 
sistem belanja dan sistem pembayaran dimana saja. 

 
5.1 Perangkat Keras 

 
Perangkat keras yang digunakan dalam proses 

perancangan dan implementasi dari Sistem Belanja 
dengan NFC ini adalah : 
1. Laptop Compaq CQ-40 dengan spesifikasi : 

a. Pentium Dual Core T4200 2GHz 
b. Memory 2GHz DDR2 
c. Hardisk : 320 GB 
Spesifikasi yang dapat digunakan tidak harus 
seperti yang tercantum diatas. 

2. Perangkat Handphone dengan Type : Samsung 
Nexus S yang terintegrasi NFC didalamnya. 
Pada proses pembuatan aplikasi ini sangat 
dibutuhkan perangkat mobile yang sudah 
mendukung teknologi NFC yang menjadi pokok 
dari penelitian ini.. 

3. Perangkat Tag, yang dalam hal ini 
menggunakan RFID Tag MIFARE 1K yang 
difungsikan sebagai Tag Item Belanja di 
Merchant 
 

5.2 Perangkat Lunak 
 
Sedangkan perangkat lunak yang dibutuhkan 

dalam proses pembuatan dan perancangan aplikasi 
ini adalah :  
1. Perangkat Lunak Sistem Operasi Windows XP 

SP 2 
2. Eclipse 3.5 Galileo 
3. Android Software Development Kit rev. 12 

(SDK rev.12) dengan ADT (Android 
Development Tools) 

4. Adobe Photoshop untuk proses desain layout. 
 

5.3 Implementasi Basis Data 
 

Untuk penanganan data (data store), android 
menggunakan SQLite  dan telah terintegrasi pada 
platform Androidnya. SQLite terkenal sebagai 
database open-source, stand alone SQL Database, 
berukuran kecil, tidak membutuhkan administrasi, 
tanpa server, tanpa file konfigurasi dan juga telah 
digunakan pada banyak aplikasi terkenal, misalnya 
Browser Mozilla Firefox menggunakan SQLite 
untuk menyimpan konfigurasi data dan juga IPhone 
yang jg menggunakan SQLite sebagai tempat 
penyimpanan data. 

Android database yang dibuat untuk suatu 
aplikasi hanya bisa diakses oleh aplikasi itu sendiri, 
aplikasi lain tidak akan bisa mengaksesnya, kecuali 
ingin berbagi (share) database yang dibuat yaitu 
dengan content provider. Database SQLite 
merupakan sebuah file, dapat diambil, dipindahkan, 
atau bahkan meng-copy-nya ke sistem lain 
(misalnya Handphone ke Komputer). Database 
SQLite disimpan pada folder 
/data/data/<nama_package>/ database dari perangkat 
Android tersebut. Jadi posisi databasenya : 
/data/data/com.nfcteam.y2011/nfcteam2011.sqlite 

 
Nama database SQLite untuk aplikasi proses 

Belanja dengan NFC ini adalah 
“nfcteam2011.sqlite”. Pada aplikasi proses Belanja 
dengan NFC yang dibangun  memiliki struktur basis 
data beserta tabelnya seperti yang terlihat pada Tabel 
1. 

Tabel 1 Tabel barang 

Nama Field 
Tipe 

Data 

Ukuran 

Field 
Keterangan 

BARANG_ID Integer 10 Primary Key 

BARANG_CODE Varchar 10  

BARANG_NAME Varchar 100  

BARANG_PRICE Varchar 50  

MERCHANT_CODE Varchar 10  

 
5.4 Implementasi User Interface 
 

Implementasi User Interface untuk sistem 
aplikasi Belanja dengan NFC berbasis Android ini 
menggunakan platform mobile yaitu Android 
Gingerbread. Desain tampilan user interface pada 
sisi “User” untuk proses belanja. 

 

 
 

Gambar 6. Flowchart menu belanja pada user 
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Hasil pada tampilan Androidnya adalah sebagai 
berikut. 
 

    
 

Gambar 7 Tampilan Proses Belanja 
 

Proses yang terjadi pada fitur belanja ini adalah 
user dapat melakukan proses belanja dengan 
melakukan tag pada item barang yang mau di beli, 
tag NFC sudah di desain sedemikian rupa untuk item 
setiap item barang dengan format yang sudah 
ditentukan, sehingga aplikasi ini dapat membaca hasil 
tag-nya. Setelah item belanja di tag ada alert yang 
didalamnya tercantum Kode Barang, Nama Barang 
dan Harga Barang dengan 2 pilihan yaitu Rekam 
Belanja atau melakukan Tag barang yang akan dibeli 
lagi. 

Pada menu Rekam Belanja, user dapat melihat 
item-item belanja yang sudah direkam dengan 
menggunakan teknologi NFC. Pada menu ini user 
juga dapat melakukan proses pengeditan, misalnya 
menghapus, menambahkan item belanja atau 
mengurangi item belanja, atau membatalkan secara 
keseluruhan item belanja yang sudah masuk ke rekam 
belanja.  
 

    
 

Gambar 8 Tampilan Rekam Belanja 
 

User harus memastikan item belanja yang akan 
dibeli apakah ingin ditambah, dikurangi, atau 
dibatalkan sebelum masuk ke proses kirim ke 
merchant, karena proses kalau sudah dilakukan 
proses pengiriman maka item belanja tidak bisa 
diupdate lagi karena nomor transaksi dari setiap 
transaksi berbeda-beda. Maka dari itu pada proses 

pengiriman item belanja ada konfirmasi PIN dan 
Konfirmasi kirim untuk proses memastikan proses 
yang dilakukan. 

5.5 Pengujian Waktu Proses Belanja 
 

Waktu proses disini dimaksudkan adalah waktu 
yang diperlukan saat aplikasi dengan aktifitasnya 
dijalan, berapa lama aktifitas yang dimaksud untuk 
dapat berjalan sebagaimana mestinya. 
 

Tabel 2  Tabel Waktu proses Tag 
Activity Waktu (ms) 

Tag Item 1 1431 

Tag Item 2 1448 

Tag Item 3 1450 

Tag Item 4 1398 

Tag Item 5 1410 

 
Dari hasil pengujian diatas dapat dilihat bahwa 

pada setiap activity tidak membutuhkan waktu 
proses yang lama lebih kurang 1 detik. 
 
5.6 Analisa Hasil Pengujian 
 

   
Gambar 9 Proses Test Aplikasi 

 
Desain aplikasi yang dibuat untuk proses 

belanja dengan menggunakan teknologi Tag NFC 
menghasilkan manfaat memberikan kemudahan bagi 
para user untuk melakukan proses pembelian 
terhadap suatu produk hanya dengan menempelkan 
perangkat handset user ke produk yang akan dibeli 
selanjutnya data-data dari produk akan terkumpul 
dihandset user. 

Untuk waktu proses tag dari produk ke handset 
juga tidak membutuhkan waktu yang cukup lama 
hanya kisaran 1 menit saja, Dengan teknologi ini 
kedepannya proses belanja akan lebih mudah lagi, 
dilengkapi dengan proses pembayaran yang lebih 
efektif dan aman. Teknologi NFC dengan 
Smartposter juga bisa lebih dimanfaatkan sehingga 
di supermarket,swalayan atau grosir tidak butuh lagi 
produk-produk yang dipajang cukup hanya sehelai 
poster sesuai dengan jenis dan kode produknya dan 
nantinya semua produk yang user beli akan 
dikumpulkan oleh petugas dibelakang layar dari 
swalayan atau supermarket tersebut. 
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6. Kesimpulan 
 
1. Aplikasi yang dibuat masih berbentuk prototipe 

yang kedepannya masih banyak dapat dilakukan 
pengembangan dan perbaikan dari model yang 
sudah ada. 

2. Aplikasi NFC Belanja dibuat sebagai model 
proses belanja dengan teknologi NFC yang 
memudahkan user untuk melakukan proses 
belanja dan verifikasi belanja. 

3. Aplikasi dibuat dengan kemudahan pemahaman 
dan perancangan dibuat dan disesuaikan dengan 
proses belanja yang lebih efektif  dan user 
friendly sehingga memudahkan user untuk 
melakukan proses belanja. 

4. Database yang digunakan adalah database 
SQLite yang dimiliki oleh platform androidnya 
sehingga proses akan lebih cepat dan lebih 
ringan dalam proses pembacaan databasenya. 

5. Waktu proses yang dilakukan aplikasi tidak 
terlalu lama dan masih dibatas toleransi proses 
belanja yang dilakukan, yaitu untuk aplikasi 
proses fitur-fiturnya tidak lebih dari 1 detik. 

6. Secara proses seluruh activity yang dijalankan 
berjalan dengan baik dan sesuai dengan alur 
proses atau flowchart pada proses perancangan 
yang dibuat. 
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Abstrak 

Lampu lalu lintas yang ada saat ini bekerja secara konstan dan tidak fleksibel terhadap keadaan lalu lintas. 
Penggunaan fuzzy untuk mengatur lama waktu tunggu peralihan lama waktu lampu lalu lintas dapat menjadi 
solusi alternatif untuk menjawab permasalahan tersebut. Aplikasi Fuzzy Lama Waktu Tunggu Peralihan Warna 
Lampu Lalu Lintas Jalan Raya dibuat dalam bentuk simulasi dengan menggunakan aplikasi Greenfoot. Input 
dilakukan oleh user dengan menambahkan kendaraan di jalur yang diinginkan. Lama waktu peralihan warna 
lampu lalu lintas pada empat ruas jalan searah jarum jam dihitung dengan menerapkan FIS (fuzzy inference 
system) metode mamdani. Berdasarkan simulasi yang telah dilakukan diperoleh bahwa penggunaan fuzzy untuk 
mengatur lama waktu tunggu peralihan warna lampu lalu lintas lebih efisien dibandingkan dengan yang ada saat 
ini. Pengguna lalu lintas tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan giliran lampu hijau. 
 
Kata kunci : simulasi, waktu tunggu, lampu lalu lintas 
 
 
1. Pendahuluan 

Salah satu instrumen penting dalam 
pengaturan lalu lintas adalah lampu lalu lintas. 
Lampu lalu lintas dibuat dengan tujuan untuk 
mengatur arus kedaraan yang melewati 
persimpangan jalan. Selain itu juga mengurangi 
tingkat kecelakaan dan kemacetan lalu lintas. 
Namun, di beberapa persimpangan, kemacetan arus 
lalu lintas masih terjadi karena tidak samanya arus 
lalu lintas di tiap jalan pada persimpangan tersebut. 
Hal ini terjadi karena lampu lalu lintas yang ada saat 
ini bekerja secara konstan terhadap keadaan lalu 
lintas. 

Oleh karena itu, dibutuhkan lampu lalu 
lintas yang dapat bekerja fleksibel terhadap keadaan 
lalu lintas. Dengan menerapkan  logika fuzzy, lama 
waktu tunggu peralihan warna lampu lalu lintas 
dapat disesuaikan dengan kepadatan arus lalu lintas 
pada empat ruas jalan searah jarum jam. Pada 
penelitian ini, dibangun sebuah simulasi untuk 
menghitung lama waktu tunggu peralihan warna 
lampu lalu lintas jalan raya dengan menggunakan 
logika fuzzy. 

 
1.1. Tujuan 

Tujuan dari pembuatan aplikasi ini, yaitu: 
1. Menentukan lama waktu lampu hijau pada 

masing-masing ruas jalan dengan 
menggunakan logika fuzzy. 

2. Membuat suatu aplikasi yang menampilkan 
simulasi lama waktu peralihan warna lampu 
pada lalu lintas jalan raya menggunakan 
software Greenfoot. 

 
1.2. Perumusan Masalah 

Dalam pembuatan penelitian ini terdapat 
beberapa perumusan masalah, antara lain: 
1. Bagaimana menentukan lama waktu lampu 

hijau pada masing-masing ruas jalan dengan 
menggunakan logika fuzzy? 

2. Bagaimana membuat suatu aplikasi yang 
menampilkan simulasi lama waktu peralihan 
warna lampu pada lalu lintas jalan raya 
menggunakan software Greenfoot? 

 
1.3. Metode Penelitian 

Metodologi dalam penelitian ini adalah 
dengan melakukan studi literatur. Studi literatur 
yang dilakukan untuk mendukung penyusunan dan 
pembangunan penelitian  ini yaitu mempelajari 
buku-buku, jurnal-jurnal, dan situs forum. Materi 
yang dicari adalah materi yang berhubungan dengan 
: 
1. Lalu Lintas, Undang-Undang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan 2009 (UU No. 22 Tahun 
2009). Jakarta: Visimedia. Hubdat. (2009). 

2. Fuzzy Inference System Model Mamdani 
3. Greenfoot 

 
2. Dasar Teori 
2.1. Logika Fuzzy  
 Logika fuzzy pertama kali diperkenalkan 
oleh Prof.Lotfi A. Zaedah pada tahun 1965. Dasar 
logika fuzzy adalah teori himpunan fuzzy. Pada teori 
himpunan fuzzy, peranan derajat keanggotaan 
sebagai penentu keberadaan elemen dalam suatu 

No Makalah : 116
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himpunan sangatlah penting. Nilai keanggotaan atau 
derajat keanggotaan  atau membership function 
menjadi ciri utama dari penalaran dengan logika 
fuzzy tersebut (Kusumadewi, 2010).  
 
2.2 Fuzzy Inference System (FIS) Metode 

Mamdani 
 
 Metode Mamdani sering juga dikenal 
dengan metode Max-Min. Metode ini diperkenalkan 
oleh Ebrahim Mamdani pada tahun 1975. 
Untuk mendapatkan output, diperlukan empat 
tahapan (Kusumadewi, Sri dan Hari Purnomo. 
(2010)): 
Pembentukan himpunan fuzzy 
Pada metode mandani, baik variable input maupun 
variable output dibagi menjadi satu atau lebih 
himpunan fuzzy. 
Aplikasi fungsi implikasi 
Pada metode mandani, fungsi implikasi yang 
digunakan adalah Min. 
Komposisi aturan dengan metode 
Max(Maximum) 
Pada metode ini, solusi himpuanan fuzzy diperoleh 
dengan cara mengambil nilai maksimum aturan, 
dengan : 
µsf[xi] = nilai keanggotaan solusi fuzzy sampai 
aturan ke-i; 
µsf[xi] = nilai keanggotaan konsukuen fuzzy aturan 
ke-i;  
Proses inferensi dengan menggunakan metode 
Max  

 
Gambar 1 Komposisi Aturan Fuzzy: Metode Max 

 
 Penegasan (defuzzy) dengan Metode 
Centroid (Composite Moment) 
Input dari proses defuzzifikasi adalah suatu 
himpunan fuzzy yang diperoleh dari komposisi 
aturan-aturan fuzzy, sedangkan output yang 
dihasilkan merupakan suatu bilangan pada domain 
himpunan fuzzy tersebut. Sehingga jika diberikan 
suatu himpunan fuzzy dalam range tertentu, maka 
harus dapat diambil suatu nilai crips tertentu sebagai 
output. 
 

2.3 Greenfoot 
 

 Greenfoot adalah kombinasi antara sebuah 
framework untuk membangun grid dua dimensi 
dalam java dan lingkungan perkembangan terpadu 
(seperti editor, class browser, compiler, dll) sangat 
cocok untuk programmer pemula. Greenfoot 
mendukung semua bahasa pemrograman java, 
terutama untuk latihan pemrograman yang memiliki 
tampilan visual. Visualisasi objek  dan interaksi 
objek pada Greenfoot adalah elemen kunci. 
(http://www.greenfoot.org/about/whatis.html, 
Greenfoot. (t.t). Diakses 22 November 2010) 
 
3 Perancangan 
 
Aplikasi fuzzy yang dibangun dalam simulasi ini 
dirancang untuk pengendalian lampu lalu lintas pada 
sebuah persimpangan jalan yaitu simpang empat 
yang dapat berjalan secara otomatis dan dapat 
disesuaikan dengan kepadatan lalu lintas pada tiap-
tiap jalur. 
Langkah awal dalam membangun algoritma lampu 
lalu lintas berbasis logika fuzzy adalah dengan 
membuat himpunan fuzzy pada masing-masing 
variabel yang dapat dilihat pada Tabel 1. 
 

Tabel 1. Himpunan fuzzy masing-masing variabel 

 
Pembentukan  fungsi keanggotaan dengan variabel 
kendaraan1 dan kendaraan2 dapat dipresentasikan 
pada Gambar 3.3.  
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Gambar 3.1 Presentasi variabel kendaraan1 dan 

kendaraan2 
 
Terdapat 25 aturan fuzzy yang digunakan untuk 
menghitung lama nyala lampu hijau yang dapat 
dilihat pada Tabel 3.3. 

 
Tabel 3.2 Aturan fuzzy pada lama nyala lampu hijau 

 

Sumber: (Sari, 2008) 
 
 
Dengan keterangan sebagai berikut : 

Tabel 3.3 Keterangan untuk nama himpunan 

Nama himpunan Keterangan 

TP tidak padat 

KP kurang padat 

CP cukup padat 

P Padat 

SP sangat padat 

C Cepat 

AC agak cepat 

S Sedang 

AL agak lama 

L Lama 
 
 Aturan tersebut dapat dibaca : 
IF Kendaraan1 = Nama himpunan fuzzy AND 
Kedaraan2 = Nama himpunan fuzzy THEN 
LampuHijau = Nama himpunan fuzzy 
 
 
Contoh:s 

IF Kendaraan1 = tidak padat AND Kendaraan2 = 
tidak padat THEN LampuHijau = cepat 
 
Pembentukan  fungsi keanggotaan variabel 
LampuHijau dapat dipresentasikan pada Gambar 
3.2. 

 
Gambar 3.2 Presentasi variabel LampuHijau 

 
3.1. Alur Program 

 
3.1.1.Alur Program Utama 

 
 Cara kerja flowchart main program adalah 
user melakukan input berupa jumlah kendaraan pada 
setiap jalur, kemudian diproses oleh  system 
sehingga akan dihasilkan lama lampu hijau. 
Flowchart main program dapat dilihat pada Gambar 
3.3. 

J1 =jumlah kendaraan jalur 1,
J2 = jumlah kendaraan jalur 2,
J3 = jumlah kendaraan jalur 3,
J4 = jumlah kendaraan jalur 4,
lh = Lama Lampu hijau jalur x1

J1, J2,J3,J4

Hitung Metode 
Mamdani

mulai

Lh = (int) 
Titik_pusat

Simulasi masih jalan

Y

Selesai

T

Jalur untuk 
lampu hijau

 
Gambar 3.3 Flowchart Main Program 

 Kendaraan1 

Kendaraan2 TP KP CP P SP 

TP C AC S AL L 

KP C AC S AL L 

CP C AC S AL AL 

P C AC S S AL 

SP C AC AC S S 
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3.1.2. Alur Pemilihan Jalur Lampu Hijau 
Proses ini menerangkan tentang pemilihan jalur 
untuk lampu hijau. Flowchart jalur untuk lampu 
hijau dapat dilihat pada Gambar 3.4. 
 

 
Gambar 3.4 Flowchart jalur untuk lampu hijau 

 
4 Hasil dan Analisa 

 
4.1 Hasil 

Data pengujian diperoleh berdasarkan hasil 
survey yang dilakukan ketika kondisi jalan dalam 
keadaan normal atau tidak macet pada tanggal 26 
Desember 2010, jam 13.30. Tujuan dari survei ini 
adalah mengetahui jumlah kendaraan (mobil) yang 
melewati persimpangan ketika lampu hijau menyala. 
Survei dilakukan pada dua buah persimpangan yang 
dapat dilihat pada Gambar 4.1 dan Gambar 4.2.  

 
Gambar 4.1 Persimpangan pada Jl.Yos 

Sudarso dengan Jl.Riau 

 
Gambar 4.2 Persimpangan pada Jl.Gajah 

Mada dengan Jl. Sudirman 

Hasil Survei dapat dilihat pada Tabel 4.1. 
Tabel 4.1 Hasil Survei pada dua persimpangan 

 

Persimpangan 

Jumlah 
Lajur 

Lama 
Lampu 
Hijau 
(detik) 

Jumlah Kendaraan  

1 2   3 rata-rata 

A 2 38 20 22 24 22 
B 2 30 10 9 9 9.333333 
C 2 45 20 29 23 24 

D 3 40 41 51 41 44.33333 
E 3 45 41 42 42 41.66667 
F 3 34 24 28 28 26.66667 

 
Berdasarkan data pada Tabel 4.1, 

didapatkan jumlah kendaraan perdetik yang melintas 
pada persimpangan dengan jumlah jalur dua adalah 
0.49 mobil/detik. Jumlah kendaraan perdetik yang 
melintas pada persimpangan dengan jumlah jalur 
tiga adalah 0.95 mobil/detik. 

Waktu yang digunakan pada aplikasi ini 
yaitu 500 milidetik untuk setiap detiknya. Waktu ini 
diperoleh dari perhitungan 1000 milidetik dibagi 2 
sama dengan 500 milidetik. Waktu dikonversi 
kedalam 500 milidetik, karena untuk setiap detik 
diaplikasi sama dengan 500 milidetik di dunia nyata. 
Tampilan awal aplikasi dapat dilihat pada Gambar 
4.3. 

 
Gambar 4.3 Tampilan awal aplikasi simulasi 

lampu lalu lintas 
 

Pada kondisi awal, setiap jalur diatur 
dengan lampu merah dan waktu lampu lalu lintas 
belum aktif. Ketika button “jalankan waktu” diklik, 
maka lampu lalu lintas diaktifkan dan pada salah 
satu jalur, lampu kuning akan hidup terlebih dahulu 
selama tiga detik, lalu lampu hijau akan hidup 
selama beberapa detik, kemudian lampu kuning 

Button  untuk 
menjalankan 
waktu

Button  untuk 
menjalankan 
program 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2012, STMIK - STIKOM Bali 23-25 Pebruari 2012 

452 
 

hidup kembali selama 3 detik dan kembali ke lampu 
merah. Pada jalur selanjutnya akan dilakukan hal 
sama dan akan berulang terus.  

Penambahan jumlah kendaraan harus 
dilakukan dijalur yang telah ditentukan.  Jenis 
kendaraan yang digunakan adalah mobil. Arah 
tujuan kendaraan diset random sehingga arah yang 
dihasilkan adalah maju terus, putar ke kiri atau putar 
ke kanan.  

Lama nyala lampu hijau pada jalur pertama 
ditentukan oleh jumlah kendaraan pada jalur 
pertama dan jalur selanjutnya yang searah jarum 
jam. Perhitungan lama nyala lampu hijau tersebut di 
hitung dengan menggunakan algoritma fuzzy 
mamdani. 
 
4.2 Analisa 

 
 Analisa diperoleh berdasarkan hasil 
pengujian system (terlampir), perbandingan hasil 
perhitungan lama lampu hijau dari “aplikasi fuzzy 
lama waktu tunggu peralihan warna lampu lalu lintas 
jalan raya“ sudah sesuai dengan hasil keluaran yang 
dihitung secara manual. Hal ini menunjukkan bahwa 
perhitungan lama lampu hijau yang dilakukan di 
sistem sudah benar. 

Berdasarkan hasil pengujian yang 
dilakukan dengan membandingkan “aplikasi yang 
menggunakan logika fuzzy” dibandingkan dengan 
“aplikasi yang tidak menggunakan logika fuzzy”. 
Didapatkan bahwa “aplikasi yang tidak 
menggunakan logika fuzzy” kurang efektif,  karena 
ketika ruas jalan tersebut tidak ada kendaraan atau 
jumlah kendaraannya sedikit lama nyala lampu hijau 
yang menyala tetap sama, yaitu 30 detik. Sedangkan 
pada “aplikasi yang menggunakan logika fuzzy” 
lebih efisien, karena lama nyala lampu hijau dapat 
berubah-ubah ditentukan oleh jumlah kendaraan 
pada jalur pertama dan jalur kedua dari posisi lampu 
hijau tersebut. sehingga ketika jumlah kendaraan 
sedikit pada jalur pertama maka lama nyala lama 
hijau  hanya sebentar. 
 
5 Kesimpulan dan Saran 

 
5.1 Kesimpulan 

 
1. Aplikasi yang dibuat adalah simulasi lampu lalu 

lintas untuk menghitung lama nyala lampu hijau 
dengan menggunakan greenfoot dan proses 
perhitungan lama nyala lampu hijau ditentukan 
oleh jumlah kendaraan pada jalur pertama (jalur 
x) dan jalur selanjutnya (jalur x+1) dengan 
menggunakan algoritma FIS Mamdani. 

2. Aplikasi yang menggunakan algoritma FIS 
Mamdani lebih efesien untuk ruas jalan yang 
jumlah kendaran sedikit. 

 
 

 
 
5.2 Saran 
 
Pengembangan dengan data uji yang lebih 
bervariatif dapat menjadikan sistem lebih akurat. 
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Lampiran 
 
Perbandingan antara hasil perhitungan fuzzy 

pada aplikasi dengan manual 

Proses pengujian aplikasi ini dilakukan 

dengan cara menghitung lama waktu lampu hijau. 

Dilakukan beberapa pengujian untuk aplikasi fuzzy 

yang dapat dilihat pada Tabel 5.1 

Tabel 5.1 Data pegujian pada aplikasi fuzzy 

Posisi Lampu 
Hijau Jumlah Mobil 

/Jalur pertama*) 

Jumlah 
Mobil / 

Jalur 
kedua**) 

Lama 
Lampu 

Hijau jalur 
pertama 

Jalur Kiri Jalur Kiri / 10 
Jalur Atas / 

5 
12 

Jalur Atas Jalur Atas / 5 
Jalur Kanan 

/ 61 
10 

Jalur Kanan Jalur Kanan / 61 
Jalur 

Bawah / 22 
36 

Jalur Bawah Jalur Bawah / 22 
Jalur Kiri / 

2 
14 

Keterangan:  
*   Jalur pertama adalah jalur ketika posisi lampu 

hijau. 
** Jalur kedua adalah jalur selanjutnya dari jalur 

pertama sesuai dengan arah jarum jam. 
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Abstrak 

Menurut  kamus besar Bahasa Indonesia, revitalisasi berarti proses, cara, dan perbuatan menghidupkan kembali 
suatu hal yang sebelumnya kurang terberdaya. Revitalisasi makanan tradisional Sunda berarti memperkenalkan 
kembali makanan tradisional Sunda, yang  keberadaanya semakin tersisihkan oleh makanan cepat saji (fast 
food), makanan olahan pabrik dan makanan modern lainnya. Remaja merupakan pasar potensial bagi pemasaran 
berbagai jenis fast food dan makanan baru hasil olahan teknologi pabrik tersebut. Pola perilaku remaja yang 
selalu berubah dan selalu mengikuti trend membuat mereka sangat rentan terhadap pengaruh budaya asing. 
Dibutuhkan media yang dapat menarik minat para remaja untuk mengenal kembali makanan tradisional Sunda. 
Salah satu melalui media yang dekat dengan kehidupan remaja adalah game. Sebagai salah satu fenomena 
global, game merupakan penemuan dan inovasi paling menonjol saat ini. Maraknya berbagai jenis game dan 
munculnya aneka permainan komputer yang baru, senantiasa mampu mempesona khalayak, khususnya remaja 
dan anak-anak. Dengan memanfaatkan kedekatan anak-anak dan remaja dengan dunia game tersebut, terdapat 
kesempatan untuk memperkenalkan kembali budaya dan makanan tradisional Sunda melalui media tersebut. 
Hasil penelitian ini adalah game yang dimainkan pada Personal Computer (PC) berjenis Adventure Game. 
Pengetahuan tentang makanan tradisional Sunda tersebut dikemas dalam bentuk game petualangan.  Diharapkan 
dari pengalaman memainkan game tersebut akan terjadi proses pewarisan nilai-nilai budaya Sunda, khususnya 
pengetahuan tentang makanan tradisional Sunda kepada remaja sebagai pewarisnya. 
 

Kata kunci : kebudayaan Sunda, makanan tradisional Sunda, remaja, game adventure. 
 
 

 
1. Pendahuluan  

Globalisasi telah menyentuh hampir 
seluruh aspek kehidupan. Satu diantaranya adalah 
kebudayaan yaitu nilai-nilai yang dianut oleh 
masyarakat atau pandangan yang dimiliki oleh 
warga masyarakat terhadap berbagai hal.  

Salah satu pengaruh globalisasi terhadap 
kebudayaan adalah andilnya terhadap 
perkembangan dan penerimaan makanan tradisional 
di tengah masyarakat. Pengaruhnya terhadap 
industri makanan yang ditandai dengan 
membanjirnya berbagai makanan mancanegara dan 
makanan baru hasil olahan teknologi pabrik. 
Sedangkan pengaruh globalisasi terhadap 
penerimaan makanan tradisional dapat dilihat dari 
fenomena makin ditinggalkannya makanan 
tradisional oleh masyarakat. Namun di tengah 
gempuran berbagai jenis makanan mancanegara 
dan makanan baru hasil olahan teknologi pabrik 
tersebut, makanan tradisional Sunda tetap berusaha 
untuk bertahan. Para penggiat makanan tradisional 

tetap berupaya mengangkat keberadaan makanan 
tradisional Sunda agar tetap diminati masyarakat.  

Remaja merupakan pasar potensial bagi 
pemasaran berbagai jenis makanan mancanegara 
dan makanan baru hasil olahan teknologi pabrik. 
Pola perilaku remaja yang selalu berubah dan selalu 
mengikuti trend membuat mereka sangat rentan 
terhadap bidikan pasar. Akibatnya, segmen ini 
sangat mudah meninggalkan makanan tradisional. 
Menurut Stare & William [6], secara psikologis 
remaja masih berada dalam masa transisi (peralihan 
dari masa kanak-kanak ke masa dewasa) sehin  gga 
mereka masih ingin diterima dalam pergaulan 
teman-temannya serta mudah meniru atau 
terpengaruh kondisi dan perilaku di sekitarnya. Hal 
tersebut menyebabkan remaja sangat mudah 
terpengaruh oleh berbagai pengaruh budaya asing 
dan fenomena global, seperti musik, fashion, film, 
internet, dan game.     

Sebagai bagian dari fenomena global, 
game merupakan salah satu penemuan dan inovasi 

No Makalah : 117
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paling menonjol saat ini. Maraknya berbagai jenis 
game dan munculnya aneka permainan komputer 
yang baru, senantiasa mampu mempesona 
khalayak, khususnya remaja dan anak-anak. 
Visualisasi pada objek-objek game saat ini sudah 
semakin mendekati objek aslinya sehingga mampu 
membawa pemain nya ke dalam realitas game yang 
mirip dengan realitas sesungguhnya. Dengan 
memanfaatkan kedekatan anak-anak dan remaja 
dengan dunia game tersebut, terdapat kesempatan 
untuk memperkenal kan kembali budaya dan 
makanan tradisional Sunda melalui media tersebut. 
 
2. Makanan Tadisional Sunda 

Masyarakat sunda memiliki kebiasaan 
makanan dan cara pengolahan makanan yang 
berbeda dengan suku bangsa lain di Indonesia. 
Menurut penelusuran Prof. Dr. Tjetjep Rohendi 
Rohidim MA. [4], secara umum masyarakat Sunda 
memilah jenis makanannya kedalam kelompok:  
a) Makanan Utama, yaitu bahan makanan yang 

dianggap paling penting. Suatu hidangan 
dianggap tidak lengkap apabila bahan makanan 
tersebut tidak ada. Beras merupakan bahan 
makanan utama di dalam pola makanan 
masyarakat Sunda di Jawa Barat. Beras 
tersebut umumnya diolah menjadi nasi (sangu, 
kejo), kupat, lontong, dan Leupeut. Makanan 
utama ini disajikan dan disantap dengan lauk 
pauk sebagai makanan pelengkapnya.  

b) Makanan ringan (makanan cangkarang 
bongkang), adalah makanan yang dianggap 
bukan makanan pokok, melainkan sebagai 
makanan selingan atau panyelang atau 
pangganjel. Makanan selingan adalah makanan 
sementara untuk sekedar menghilangkan rasa 
lapar, berupa makanan kecil untuk ruab-raeb 
atau ruham-rahem. Pada orang sunda, makanan 
ringan itu biasa dinikmati sambil minum teh 
atau air kopi, istilah sundanya ngopi atau 
ngaleueut [1-2]. Makanan ringan tradisional 
Sunda diantaranya adalah leupeut, peutcang, 
peucang, buras, kupat, lemper, juga gorengan, 
kulub, seupan, beuleum atau bubuy (singkong, 
kacang, kentang, talas, pisang, dsb.). Selain itu 
nagasari, kelepon, bugis, peuyem ketan, 
katimus, bubur lolos, jojongkong, jojorong, 
angleng, wajit, gula beureum, tangtang angin, 
gulampo, comro, misro, dan lapis ketan, juga 
dapat digolongkan ke dalam makanan 
tradisional [4].  

c) Makanan Pelengkap (disebut juga deungeunna 
atau rencang sangu), adalah makanan yang 
dikonsumsi untuk menyertai makanan pokok 
pada waktu makan utama [4]. Makanan 
pelengkap ini dapat dikelompokan menjadi 
makanan pelengkap yang berasal dari bahan 
hewani dan nabati. Termasuk dalam makanan 
pelengkap yang berbahan dasar hewani adalah: 

daging sapi, kambing, kerbau, ayam, ikan 
darat, ikan laut, merpati dan beberapa jenis 
burung lainnya. Diolah dengan cara digoreng, 
disayur (diangeun), dipepes dan dibakar.  
Makanan pelengkap yang berbahan dasar 
nabati adalah bermacam sayur mayur (lalab, 
kol, bayam, kangkung, sosin, ketimun, selada, 
kemangi, tespong, poh-pohan, kacang panjang, 
buncis, tomat, terong, leunca, dsb). Dimakan 
mentah maupun dimasak dan diolah terlebih 
dahulu [4]. 

d) Makanan Cuci Mulut (bibilas), yaitu makanan 
cuci mulut adalah makanan yang dikonsumsi 
setelah makan lengkap [4].  Bertujuan untuk 
menghilangkan rasa tak enak di mulut setelah 
makan lengkap (bibilas). Makanan cuci mulut 
dalam pola konsumsi masyarakat Sunda dapat 
berupa 
- Buah-buahan, antara lain: pisang (cau), 

pepaya, nenas, mangga, jambu air, jeruk, 
murbei, belimbing, sawo, dan sebagainya. 

- Makanan penganan, antara lain: wajit, 
galendo, angleng, bugis, gegetuk, 
gurandil, dodol, dan sebagainya. 

- Minuman khas, antara lain: bajigur, 
bandrek, lahang, kembang tahu, goyobod, 
cingcau, dan sebagainya. 

- Kolak, antara lain: kolak pisang, peuyeum, 
ubi, cangkaleng, biji salak, dan 
sebagainya. 

e) Makanan jajanan, yaitu makanan yang 
dijajakan atau dijual secara umum [4]. Jenis 
makanan jajanan mencakup semua jenis 
makanan, baik yang tergolong makanan utama 
(nasi kuning, timbel geleng, dan sebagainya), 
makanan ringan (lelemper, buras, peutcang, 
dodol, nagasari, katimus, jongjolong, dan 
sebagainya), makanan pelengkap (goreng 
ayam, pepes ikan, lotek, dan sebagainya), dan 
makanan cuci mulut (mangga, pisang, pepaya, 
durian, wajit, angleng, dan sebagainya). 
Makanan jajanan sesuai dengan jenisnya 
dikonsumsi untuk kebutuhan tertentu misalnya 
selamatan atau kudapan karena repot jika 
membuat sendiri, atau memang karena 
kekhasan rasanya sehingga orang menyempat 
kan diri untuk mengkonsumsinya [4]. 

Menurut penelusuran Yetti Herayati dkk 
[2], pada masyarakat Sunda terdapat berbagai 
macam variasi pengolahan makanan yaitu: 
a) Makanan/minuman dari bahan mentah, yaitu 

makanan dan minuman yang dihasilkan tanpa 
harus dimasak terlebih dahulu. 

b) Makanan yang dihasilkan melalui proses 
peragian (dipeuyeum), yaitu makanan yang 
dihasilkan melalui proses pembusukan. 

c) Makanan hasil proses lainnya, yaitu makanan 
yang dihasikan dengan cara dibusukan tanpa 
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ragi atau dengan diberi tambahan bahan 
lainnya. 

d) Makanan yang dimasak secara sederhana, yaitu 
bahan makanan yang diolah/dimasak secra 
langsung tanpa tambahan bumbu atau bahan 
pelengkap yang komplek 

e) Dimasak secara kompleks, yaitu bahan 
makanan/minuman yang diolah secara lebih 
sempurna, menggunakan berbagai bumbu 
masak dam bumbu penyedap lainnya sesuai 
dengan jenis makanan/minuman yang diolah.   

  Selain yang telah disebutkan di atas, masih 
banyak diketemukan cara-cara pengolahan 
makanan lain yang sangat spesifik. Hal ini erat 
kaitannya dengan kenyataan bahwa pengolahan 
makanan pada masyarakat Sunda sangat banyak 
variasinya. Cara-cara pengolahan makanan ini tidak 
dapat dilepaskan dari tiga faktor penting, yaitu 
iklim, sumber daya alam, dan kebiasaan masyarakat 
Sunda. 
 Kekayaan budaya Sunda khususnya 
makanan tradisional tersebut, saat ini seakan-akan 
terabaikan keberadaannya, terutama dikalangan 
remaja    Hal ini disebabkan karena kebudayaan 
tidak diwariskan secara alamiah seperti naluri, 
namun diwariskan melalui proses belajar. Informasi 
mengenai nilai-nilai budaya akan disampaikan 
kepada generasi yang lebih muda, sehingga benda-
benda dan nilai-nilai budaya tersebut dapat 
diwariskan dari generasi ke generasi.  

Menurut Saini K.M. [5], pewarisan benda 
dan nilai budaya terjadi pada tiga jalur yaitu: 
1. Jalur informal adalah lembaga keluarga dimana 

orang tua secara tidak terencana dan atau 
terstruktur memberi peluang kepada anak-
anaknya untuk menguasai pemanfaatan benda-
benda dan menginternalisasi nilai-nilai budaya. 

2. Jalur formal adalah lembaga pendidikan dari 
Taman Kanak-kanak sampai perguruan tinggi. 

3. Jalur non-formal adalah masyarakat sendiri, 
dengan segala benda dan nilai budaya yang 
dimiliki dan dijadikan rujukan di dalam  
kehidupannya.  

Selama ini pewarisan pengetahuan tentang 
makanan tradisional Sunda, umumnya hanya 
dilakukan dalam lingkup keluarga.  Dengan 
demikian,  peran serta kita sebagai anggota 
masyarakat sangat diperlukan, dalam upaya 
merevitalisasi dan melestarikan keberadaan 
makanan tradisional Sunda. 

     
3. Permainan dan Game  

Permainan tidak dapat dipisahkan dari 
kebudayaan manusia. Kebudayaan dalam tahap-
tahap paling awalnya mempunyai sifat permainan, 
dan diwujudkan dalam bentuk-bentuk dan suasana 
permainan. Johan Huizinga, seorang profesor, 
teoritisi budaya dan sejarahwan Belanda menyebut 
manusia sebagai “makhluk bermain” atau Homo 

Ludens, makhluk yang suka bermain atau 
menciptakan permainan. 

Kebudayaan sesungguhnya tidak dapat 
hidup tanpa suatu kandungan permainan tertentu. 
Kebudayaan akan selalu dimainkan berdasarkan 
kesepakatan bersama. Yang melanggar aturan akan 
melanggar kebudayaan itu sendiri [3]. Setiap 
komunitas baik primitif maupun modern selalu 
terdapat permainan sebagai bagian dari kebudayaan 
manusia. Setiap zaman memiliki tipikal 
permainannya sendiri. Karena permainan adalah 
bagian dari kebudayaan, jenis permainan selalu 
terkait erat dengan perkembangan budaya 
masyarakat setempat. 

Game merupakan salah satu produk 
budaya permainan kontemporer yang paling 
menakjubkan dewasa ini. Ditunjang oleh kemajuan 
dibidang teknologi informasi (information 
technology/IT), perkembangan industri game 
semenjak akhir milenium kedua telah menyebabkan 
sejumlah perubahan mendasar dalam kehidupan 
manusia masa kini. 

Banyak faktor yang menyebabkan industri 
game dewasa ini berkembang semakin pesat, antara 
lain makin beragamnya platform yang digunakan, 
dari ponsel hingga console, makin luasnya 
pengguna game. makin beragamnya jenis game. 
Pada awalnya game hanya berupa permainan yang 
sederhana seperti simulasi olahraga, aksi perang, 
board game, namun saat ini game berkembang 
menjadi berbagai permainan lainnya seperti 
simulasi kota, simulasi perang, simulasi 
perdagangan, musik, dan sebagainya. Faktor lain 
adalah makin luasnya penggunaan game komputer, 
dari sekedar pengisi waktu luang hingga alat bantu 
pendidikan (simulasi ataupun edutainment). 

Perkembangan teknologi efek visual dan 
audio dipadukan dengan teknologi multimedia, 
telah menghasilkan tampilan game yang hidup 
sehingga pemain seakan-akan menjadi bagian dari 
game tersebut. Perkembangan teknologi game kini 
sudah terintegrasi dengan Internet dan kecerdasan 
buatan. Multiplayer game menggunakan Internet 
dan semakin cerdasnya suatu game dalam 
merespon, melakukan suatu tindakan, hingga 
menyusun strategi/simulasi tertentu adalah bukti 
perkembangan teknologi game, seiring dengan 
perkembangan Teknologi Informasi Komputer 
terkini. 

Saat ini game memiliki berbagai jenis, 
atau lebih dikenal dengan istilah genre, yaitu 
format atau gaya dari sebuah game. Genre game 
yang beredar dipasaran beberapa diantaranya 
adalah: Maze Game, Board Game, Fighting Game, 
Puzzle Game, Racing Game, Turn Based Strategy 
Game, Real Time Strategy Game, Role Playing 
Game, Simulations Game, Adventure Game, 
Educational Game, Side Scroller Game 
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Format sebuah game bisa murni sebuah 
genre atau campuran (hybrid) dari beberapa genre 
lain, dengan tujuan agar permainan lebih bervariasi 
dan menantang. 

 
4. Hasil 

Hasil akhir dari penelitian ini adalah 
adventure game bertema makanan tradisional 
Sunda, dengan judul Buta Hejo. Adventure Game 
adalah game petualangan dimana pemain harus 
berjalan menuju ke suatu tempat. Disepanjang 
perjalanan pemain menemukan banyak hal dan 
peralatan yang akan disimpan. Peralatan ini bisa 
digunakan pemain untuk membantu menjadi 
petunjuk dan menyelesaikan masalah.  

Buta Hejo adalah sejenis mahluk berwujud 
raksasa yang rakus, dan bermusuhan dengan 
manusia. Disebut Buta Hejo karena seluruh 
badannya berwarna hijau. Buta Hejo dikenal 
sebagai raksasa perusak keamanan. Dia merusak 
bukan karena kebuasannya, melainkan karena kuat 
makan dan tidak pernah merasa puas dengan 
makanannya. Keberadaan Buta Hejo di tengah 
masyarakat Sunda hidup sebagai folklore atau 
dongeng yang beredar secara lisan dari mulut ke 
mulut, dan diturunkan dari generasi ke generasi.  

Cerita tentang Buta Hejo sebagai raksasa 
yang senang sekali makan, menjadi daya tarik 
tersendiri dalam memperkenalkan makanan 
tradisional kepada remaja. Pengetahuan tentang 
makanan tradisional tidak selalu harus diwujudkan 
dalam bentuk game masak-memasak yang banyak 
beredar dipasaran.  Mengenal kembali makanan 
tradisional Sunda juga bisa menarik dan menantang 
dalam bentuk game petualangan. 

Visualisasi karakter, bangunan, setting dan 
asset lain dalam game dibuat dengan pendekatan 
corak kebudayaan Sunda. Dengan demikian di 
samping memperkenalkan makanan tradisional 
Sunda, pengguna game akan dapat mengenal 
kebudayaan Sunda secara lebih dekat. 

Game dibuat dengan software Adobe 
Flash CS4, dan software pengolah gambar Adobe 
Photoshop CS4. Game dapat didistribusikan dalam 
keping CD, dan dijadikan cenderamata bagi 
pengunjung tempat-tempat yang menjual makanan 
tradisional Sunda. Game juga dapat tampilkan dan 
diunduh pada situs-situs jejaring sosial, maupun 
pada situs-situs lain yang khususnya berkaitan 
dengan kebudayaan Sunda.  

Berikut ditampilkan beberapa scene shoot 
pada game, antara tampilan  title, menu utama, 
level game, dan babak pada game. 

 

 

Gambar 1. Tampilan Title Game 

 

 
Gambar 2. Tampilan Interface menu utama 

 

 
Gambar 3. Tampilan Setting level game 

 

 
Gambar 4. Tampilan Setting babak 

 memilih gambar 
Gambar 4 merupakan babak game menebak 
gambar, pemain harus memilih beberapa gambar 
peralatan memasak yang dibutuhkan untuk 
membuat kue Surabi. Bila berhasil memilih dengan 
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tepat peralatan yang dibutuhkan, maka pemain 
dapat melanjutkan ke area berikutnya 
Gambar 5 merupakan scene yang menampilkan 
gambar dan nama salah satu jenis makanan 
tradisional Sunda. Pemain dapat mencermati dan 
mengenali bentuk makanan tersebut secara visual.  
 

 
Gambar 3. Tampilan Setting tampilan makanan 

5. Simpulan 
 

- Masyarakat Sunda yang tumbuh dan 
berkembang di Jawa Barat, memiliki 
kekayaan budaya yang sangat berlimpah. 
Namun kebudayaan Sunda khususnya 
makanan tadisional Sunda saat ini 
keberadaanya telah tersisihkan oleh 
makanan cepat saji (fast food) dan 
makanan hasil olahan pabrik.  

- Selama ini pewarisan pengetahuan tentang 
makanan tradisional Sunda, umumnya 
hanya dilakukan dalam lingkup keluarga. 
Untuk itu diperlukan media alternatif 
untuk memperkenalkan kembali makanan 
tradisional Sunda kepada Remaja. 
Sehingga pewarisan budaya tradisional 
Sunda dalam hal ini makanan tradisional 
dapat dilakukan melalui media yang lebih  
menarik dan menyenangkan. 

- Terdapat peluang untuk memperkenalkan 
kembali makanan tradisional Sunda 
kepada remaja melalui media game, baik 
yang dimainkan dengan perangkat 
komputer maupun perangkat yang lain. 
Game petualangan bertema Makanan 
Tradisional Sunda ini merupakan upaya 
untuk memperkenalkan kembali makanan 
tradisional Sunda kepada remaja.  
 

6. Saran 
- Game sebagai produk kebudayaan yang 

berasal dari luar, memiliki sisi positif dan 
negatif. Sejogyanya para pengembang 
game dapat memanfaatkan berbagai aspek 
positif dari game tersebut untuk 
mengembangkan budaya bangsa sendiri.   

- Penelitian selanjutnya diharapkan mampu 
menggali lebih dalam kekayaan budaya 
Sunda lainnya untuk dijadikan obyek 

penelitian. Baik dalam bentuk penelitian 
secara tertulis maupun dalam bentuk karya 
yang dapat diambil manfaatnya secara 
langsung oleh masyarakat. 

- Diharapkan game Buta Hejo dapat 
menjadi inspirasi bagi semua pihak, untuk 
berperan serta melestarikan kebudayaan 
Sunda, khususnya makanan tradisional 
Sunda dalam berbagai aktifitas dan media. 
Sebagai wujud tanggung jawab kita 
terhadap pewarisan benda dan nilai budaya 
Sunda. 

- Game bertema kuliner dengan kemasan 
adventure game tidak tertutup 
kemungkinan untuk dikembangkan dalam 
konteks budaya, lokasi dan penokohan 
yang berbeda. Game dapat dibuat dengan 
jenis makanan, cerita dan tokoh yang 
berasal dari khazanah kebudayaan daerah 
yang bersangkutan. Upaya ini untuk 
memberikan alternatif pendekatan yang 
lebih menarik dalam upaya memperkenal 
kan kembali makanan tradisional kepada 
generasi muda.  
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Abstrak 

Penggunaan simulasi sebagai alat bantu pembelajaran ditujukan untuk mempermudah penyerapan materi yang 
diberikan oleh guru kepada peserta didiknya. Augmented Reality atau AR adalah teknologi yang dapat 
merefleksikan kondisi dunia nyata kedalam bentuk model 3 dimensi. Tata surya merupakan salah satu bahan ajar 
yang dapat dibuat animasi pembelajarannya dengan menggunakan teknologi Augmented Reality ini. Teknologi 
AR diimplementasikan dengan menggunakan tools ARToolkit dan pemodelan tata surya diimplementasikan 
dengan menggunakan software pembuat animasi 3DMax. Hasil pemodelan tata surya ini dibuat dalam bentuk 
sebuah buku yang berisi marker dan penjelasan tata surya dan sebuah buku yang berisi marker suara untuk 
penjelasan tata surya. Hasil ini kemudian diujicobakan kepada sekelompok murid kelas tiga SMP dan juga guru. 
Hasil dari perhitungan kuesioner yang diberikan saat pengujian, sebanyak 85% persen responden menganggap 
bahwa aplikasi ini baik dan bisa diterapkan sebagai modul bahan ajar. Keterbatasan fungsi marker menjadi 
tantangan kedepan untuk pengembangan lebih lanjut  dari aplikasi AR untuk pemodelan tata surya ini, sehingga 
satu marker dapat digunakan untuk berbagai macam kondisi pemodelan tatasurya dan juga sound. 
 
Kata kunci : Augmented Reality, tata surya, ARToolKit, 3DMax,  marker, animasi 
 
 
1. Pendahuluan 

Sistem tata surya atau yang dinamakan juga 
Solar System anggotanya terdiri atas matahari 
sebagai bintang pusat yang senantiasa diedari oleh 8 
planet, satelit-satelit, asteroid, komet dan juga 
materi-materi antar planet. Seluruh benda langit 
tersebut berada dalam satu kesatuan karena 
pengaruh dari gravitasi matahari. Benda-benda 
langit dalam tata surya mengelilingi matahari 
dengan waktu orbitnya masing-masing (revolusi). 
Selain mengelilingi matahari, planet juga berputar 
pada porosnya masing-masing (rotasi). Adanya 
perbedaan kala revolusi planet dengan matahari 
dipengaruhi oleh jauh atau dekatnya jarak planet 
tersebut dengan matahari. Semakin jauh dari 
matahari semakin besar kala revolusinya. 

Saat ini metode pembelajaran tata surya 
masih sederhana dan hanya berupa gambar pada 
bidang datar karena pengimplementasian dilapangan 
secara langsung tidaklah mungkin. Perkembangan 
teknologi saat ini sangat pesat. Salah satunya 
perkembangannya adalah Augmented Reality atau 
yang biasa disebut dengan AR. Augmented Reality 
adalah teknologi yang menggabungkan benda maya 
tiga dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata tiga 
dimensi dan menampilkannya dalam waktu nyata 
(real time). Dengan adanya teknologi AR ini, akan 
sangat berguna untuk pembelajaran kasus diatas 
terutama bagi pendidik, dimana sistem tata surya 

tersebut akan di presentasikan secara visual tiga 
dimensi. Dengan menggunakan teknologi AR 
pembelajaran akan menjadi lebih efektif dan 
menarik minat peserta didik. Peserta didik akan 
tertuju kepada materi yang diberikan, terutama 
kepada hal yang tidak dapat disaksikan secara 
langsung. Inilah salah satu manfaat dari teknologi 
augmented reality. Seiring dengan pemikiran 
tersebut, maka dikembangkanlah suatu metode 
pembelajaran AR tentang tata surya yang bertujuan 
agar peserta didik dapat mengerti dan memahami 
sistem tata surya serta sebagai alat bantu 
pembelajaran bagi pendidik. 

Tujuan dari pembuatan “Simulasi 
Pembelajaran Sistem Tata Surya Berbasis 
Augmented Reality” ini adalah : 
a. Menerapkan teknologi Augmented Reality pada 

pelajaran sistem tata surya. 
b. Mempermudah dan membantu pendidik ketika 

menjelaskan materi tentang tata surya kepada 
peserta didiknya. 

c. Memvisualisasikan tata surya secara 3D untuk 
menarik minat peserta didik. 
Berdasarkan latar belakang yang telah 

diuraikan, berikut perumusan masalah : 
1. Bagaimana mendesain simulasi pembelajaran 

sistem tata surya dengan menggunakan 
Augmented Reality. 

No Makalah : 118 
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2. Bagaimana membuat objek-objek dalam sistem 
tata surya beserta informasinya sehingga 
mempermudah dalam proses pembelajaran. 

2. Dasar Teori 
Animasi Komputer 

Animasi menurut Ibiz Fernandez didefinisikan 
sebagai “Animation is the process of recording and 
playing back a sequence of stills to achieve the 
illusion of continues motion” [6]. Maksud 
pernyataan di atas animasi adalah sebuah proses 
merekam dan memainkan kembali serangkaian statis 
untuk mendapatkan sebuah ilusi pergerakan. Dalam 
arti harfiah animasi adalah menghidupkan. Yaitu 
usaha untuk menggerakkan sesuatu yang tidak bias 
bergerak sendiri. 

Secara garis besar animasi komputer dibagi 
menjadi dua kategori, yaitu : 
1. Computer Assisted Animation, animasi pada 

kategori ini biasanya menunjukkan pada sistem 
animasi 2D, yaitu komputerisasi proses animasi 
tradisional yang menggunakan gambaran tangan. 
Komputer digunakan untuk pewarnaan, 
penerapan virtual kamera dan penataan data yang 
digunakan dalam sebuah animasi. 

2. Computer Generated Animation, pada kategori 
ini biasanya digunakan untuk animasi 3 dimensi 
dengan program 3D seperti 3D Studio Max, 
Maya, Autocad dan lain sebagainya [9] 

 
Augmented Reality 

Dikenal dengan singkatan AR (augmented 
reality), adalah teknologi yang menggabungkan 
benda maya tiga dimensi ke dalam sebuah 
lingkungan nyata tiga dimensi dan menampilkannya 
dalam waktu nyata (real time). Tidak seperti realitas 
maya yang sepenuhnya menggantikan kenyataan, 
realitas tertambah sekedar menambahkan atau 
melengkapi kenyataan. 

Ronald T. Azuma (1997) mendefinisikan 
augmented reality sebagai penggabungan benda-
benda nyata dan maya di lingkungan nyata, berjalan 
secara interaktif dalam waktu nyata, dan terdapat 
integrasi antar benda dalam tiga dimensi, yaitu 
benda maya terintegrasi dalam dunia nyata. 
Penggabungan benda nyata dan maya dimungkinkan 
dengan teknologi tampilan yang sesuai, 
interaktivitas dimungkinkan melalui perangkat-
perangkat input tertentu, dan integrasi yang baik 
memerlukan penjejakan yang efektif [3] 

Ronald T. Azuma, menjelaskan, AR sejatinya 
variasi lain dari realitas virtual (Virtual Reality). 
Teknologi realitas virtual membenamkan pengguna 
secara total pada lingkungan sintetis. Ketika masuk 
dalam dunia buatan itu, pengguna tidak dapat 
mengenali lingkungan nyata di sekitarnya. 

 
AR Toolkit [5] 

ARToolKit adalah software library untuk 
membangun Augmented Reality (AR). Aplikasi ini 

adalah aplikasi yang melibatkan pencitraan virtual 
ke dunia nyata. Untuk melakukannya ARToolKit 
menggunakan pelacakan video untuk mencari posisi 
kamera yang nyata dan mengorientasikan pola pada 
kertas marker secara realtime. Setelah posisi kamera 
yang asli diketahui, maka virtual kamera dapat 
diposisikan pada titik yang sama dan objek 3D akan 
digambarkan diatas marker.  

 ARToolKit menggunakan teknik computer 
vision untuk mengkalkulasikan sudut pandang 
kamera ke marker. Ada lima langkah dalam proses 
kerja ARToolKit yaitu : 
1. Kamera mencari marker, kemudian marker yang 

dideteksi diubah menjadi binary, setelah itu 
black frame atau bingkai hitam akan terdeteksi 
oleh kamera. 

2. Kamera akan menemukan posisi marker dan 
akan dikalkulasikan dengan kamera nyata. 

3. Kamera akan mengidentifikasi marker, apakah 
pola marker sesuai dengan templates memory-
nya. 

4. Posisi marker di trasformasikan. 
5. Objek 3D di render di atas marker. 

 
Berikut adalah gambar lengkap cara kerja: 

 
Gambar 1. Cara kerja ARToolKit 

 
Marker 

Marker adalah pola yang dibuat dalam 
bentuk gambar yang telah dicetak dan akan dikenali 
oleh kamera atau webcam. Marker pada ARToolKit 
merupakan gambar yang terdiri atas border outline 
dan patern image. Berikut salah satu contoh marker.  

 
Gambar 2 Contoh marker [1] 

 
Marker memiliki beberapa kendala yaitu [4] : 

1. Marker harus persegi. 
2. Marker memiliki bentuk yang tetap ( umumnya 

hitam atau putih ) dan biasanya berada dengan 
latar belakang warna yang kontras (biasanya 
kebalikan dari perbatasan warna). 
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Tata Surya 

Dinamakan juga “Solar System”, anggotanya 
terdiri dari matahari sebagai bintang pusat, yang 
senantiasa diedari oleh 8 buah planet, satelit-satelit, 
asteroid, komet dan materi-materi antar planet. 
Seluruh benda langit tersebut berada dalam suatu 
kesatuan karena pengaruh gravitasi matahari.  

Benda benda langit tersebut beredar 
mengelilingi matahari pada lintasannya masing-
masing. Anggota anggota pada sistem tata surya 
ditunjukkan seperti gambardi bawah ini. 

 

 
Gambar 3.  Sistem tata surya 

 
3. Perancangan 

Dalam pembangunan simulasi tata surya ini 
terdapat beberapa tahapan. Tahap pertama adalah 
membangun objek dengan menggunakan software 
pembuat animasi, tahap kedua adalah membuat 
marker untuk masing-masing objek dari tata surya 
dengan menggunakan program pendeteksi marker 
yang terdapat dalam library ARToolKit. Tahap 
ketiga adalah pembuatan kode untuk identifikasi 
objek dan pattern. Tahap Keempat adalah 
menjalankan aplikasi AR. Gambar 4 adalah 
flowchart pembuatan simulasi pembelajaran Sistem 
Tata Surya  

Tahap pertama pembuatan animasi, pada 
software pembuat animasi tersebut akan dibangun 
objek yang akan dibangun adalah matahari dan 
planet-planet beserta pergerakan dari planet-planet 
tersebut dan juga bulan sebagai satelit bumi dalam 
bentuk 3D. Objek-objek yang telah selesai dibangun 
selanjutnya akan di export kedalam format 
VRML97(.wrl). Pada saat export save file .wrl nya 
kedalam folder Artoolkit nya. 

Tahap kedua pembuatan marker, flowchart 
pembuatan marker terlihat pada gambar 4.  Setelah 
marker dibuat, diidentifikasi dengan menggunakan 
aplikasi pendeteksi marker. Kemudian membuat file 
.dat yang berfungsi untuk menentukan rotation  dan 
scale dari objek yang sudah dibuat. 

Tahap ketiga adalah membuat kode program  
untuk untuk file .dat dan membuat kode program 

untuk identifikasi objek dan pattern dari marker. 
Pembuatan kode pada file  objek_data_vrml. 

 
 

     
Gambar 4.  Flowchart pembuatan simulasi dan 

pembuatan marker 
 

Selanjutnya adalah tahap keempat yaitu 
menjalankan aplikasi untuk AR nya dan webcam 
untuk membaca marker. Apabila marker yang 
ditangkap sesuai dengan yang telah diidentifikasi 
pada objek_data_vrml, maka objek yang telah di 
identifikasi akan muncul, tetapi apabila tidak sesuai 
maka objek tidak akan muncul. Pada gambar  5 dan 
gambar 6 merupakan flowchart pembuatan kode dan 
flowchart untuk menjalankan aplikasi. 
4. Hasil dan Analisa 
Hasil 

Langkah awal dari pembuatan Simulasi 
Pembelajaran Sistem tata Surya Berbasis 
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Augmented Reality adalah membuat objek sphere 
sebagai dasar objek matahari, planet dan bulan juga 
jalur orbit dari masing-masing planet dengan 
menggunakan 3Dmax. Seperti pada gambar 7 dan 
gambar 8.  
 

 
Gambar 5. Flowchart pembuatan kode 

 
Selanjutnya adalah pembuatan marker 

marker sesuai dengan ketentuan yang ada. Setelah 
marker dibuat, jalankan aplikasi pendeteksi marker. 
Pilih output frame yang diinginkan. Aplikasi akan 
mengidentifikasi apakah marker sudah sesuai 
dengan ketentuan. Apabila marker sesuai, maka 
simpan marker tersebut sesuai dengan format dari 
marker (contoh : patt.hiro). Marker yang telah 
sesuai ketentuan, ditandai dengan adanya garis 

merah dan hijau pada saat menjalankan program 
pendeteksi marker dapat dilihat pada gambar 9. 
Semua marker yang telah sesuai dan dibuat tersebut 
akan disatukan kedalam bentuk buku. 
 

 
Gambar 6. Flowchart menjalankan aplikasi 
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Gambar 7. Pembuatan Objek 
 

 
Gambar 8. Pembuatan Jalur orbit. 

 

 
Gambar 9. Marker yang diidentifikasi 

 
Proses selanjutnya setelah marker 

dibuatadalah membuat  file .dat untuk objek yang 
berfungsi untuk menentukan rotation  dan scale dari 
objek yang sudah dibuat, seperti pada gambar  10 
yang merupakan contoh isi file dat. Tahap 
selanjutnya membuat perintah untuk menentukan 
objek mana yang akan di panggil dari setiap marker. 

 

 
Gambar 10. Contoh isi file .dat 

 
Setelah semua perintah dibuat, jalankan 

program augmented reality yang ada pada 
ARToolKit dengan menjalankan program 
simpleVRML.exe. Saat program tersebut berjalan 
akan muncul jendela untuk memilih output size dari 
aplikasi dan juga command prompt. 

Setelah output size dipilih maka program 
akan membaca semua file .dat yang telah di 
deklarasikan di object_data_vrml  tadi.  

Setelah program membaca semua file maka 
tampilan webcam akan muncul. Selanjutnya 
hadapkan marker ke arah webcam. Apabila marker 
yang dihadapkan telah di deklarasikan dan sesuai, 

maka objek akan muncul sesuai dengan yang telah 
di deklarasikan [2].   
 
 
Gambar 11 dan 12 merupakan salah satu contoh 
objek yang tampil. 
 

 
Gambar 11. Simulasi Objek Jupiter 

 

 
Gambar 12. Simulasi objek Bumi 

 
Marker untuk objek dikumpulkan dalam 

sebuah buku yang berisikan penjelasan tentang tata 
surya dan delapan planet serta bulan sebagai satelit 
bumi. Simulasi ini juga menggunakan suara untuk 
mempermudah pembelajaran tata  surya. Marker 
untuk suara juga dikumpulkan dalam satu buku 
untuk memanggil file suara dari setiap objek yang 
terdapat didalam buku simulasi tata surya ini. 

 

 
Gambar 13. Cover buku Simulasi Pembelajaran 

Sistem Tata Surya 
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Gambar 14. Marker pada buku Simulasi 

Pembelajaran Sistem Tata Surya 
UjiCoba 

Uji Coba aplikasi Simulasi Pembelajaran 
Sistem Tata Surya Berbasis Augmented Reality 
dilakukan uji coba ke salah satu SMPN di 
Pekanbaru, kemudian diadakan pengisian kuesioner 
untuk 35 siswa dan 7 orang guru pengajar. Bobot 
penilaian untuk kuesioner adalah sebagai berikut : 1 
untuk kriteria sangat buruk, 2 untuk kriteria buruk, 3 
untuk kriteria cukup baik, 4 untuk kriteria baik, dan 
5 untuk kriteria sangat baik. Hasil kuesioner adalah 
sebagai berikut : 
1. Dari kuesioner yang diberikan terhadap siswa 

diperoleh : 
a. Sebesar 100% siswa menyatakan bahwa 

gambaran tata surya dan planet-planet 
yang ada di simulasi ini sudah seperti 
gambaran tata surya dan planet-planet 
yang sebenarnya. 

b. Sebesar 100% siswa menyatakan bahwa 
simulasi ini mempermudah siswa dalam 
memahami materi tata surya. 

c. Sebesar 94% siswa menyatakan bahwa 
merasa lebih senang belajar dengan 
simulasi ini. 

d. Sebesar 94% siswa menyatakan bahwa 
siswa menjadi lebih termotivasi dalam 
mempelajari materi tata surya. 
 

2. Dari kuesioner yang diberikan terhadap 
pengajar diperoleh : 
a. Sebesar 85% pengajar menyatakan bahwa 

simulasi ini mudah digunakan. 
b. Sebesar 85% pengajar menyatakan bahwa 

isi dari simulasi ini sudah sesuai dengan 
materi yang terdapat di buku pelajaran. 

c. Sebesar 85% pengajar menyatakan bahwa 
simulasi ini dapat meningkatkan 
pemahaman siswa dan menarik minat 
siswa. 

d. Sebesar 100% pengajar menyatakan  bahwa 
simulasi ini dapat membantu pengajar 
dalam menjelaskan materi tata surya. 
 

5. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang  telah dilakukan 
dapat diambil kesimpulan dalam penelitian ini 
bahwa: 

1. Penerapan teknologi augmented reality  dapat 
digunakan untuk Simulasi Pembelajaran sistem 
tata surya.  

2. Berdasarkan hasil kuesioner, aplikasi ini dapat 
mempermudah dan membantu pendidik ketika 
menjelaskan materi tentang tata surya kepada 
peserta didiknya. 

3. Berdasarkan hasil kuesioner , aplikasi ini dapat 
memvisualisasikan tata surya secara 3D untuk 
menarik minat peserta didik. 
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Abstrak 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sangat berkembang pesat dan memungkinan dimanfaatkan 
untuk menyampaikan sebaran sekolah yang berada pada suatu wilayah. Pendidikan merupakan salah satu hal 
yang penting dalam membangnun bangsa.Web Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan salah satu sistem 
informasi yang mempunyai kemampuan analisis spasial dimana informasi yang disampaikan dapat lebih 
terperinci dilihat berdasarkan keberadaannya, seperti kemudahan akses, luas layanan, serta kondisi fisik dari 
prasarana tersebut. Informasi yang disampaikan dalam WebSIG sebaran SMA dapat digunakan oleh instansi 
terkait untuk menentukan pembangunan sekolah guna pemerataan. WebSIG ini dibuat dengan menggunaan 
Arcview 3.3 untuk proses digitasi peta Bogor sedangkan Chameleon dalam MapServer digunakan untuk 
mengembangan hasil digitasi menjadi suatu WebSIG  
 
Kata kunci : WebSIG, SMA, Arcview 
 
 
 
1. Pendahuluan 
 

Pendidikan merupakan salah satu hal yang 
terpenting dalam mempersiapkan generasi penerus 
bangsa. Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan 
perencanaan yang matang dalam membangun 
pendidikan di suatu daerah. Bukan hanya kurikulum, 
sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang 
menjadi perhatian tetapi sebaran sekolah juga perlu 
diperhatian agar bisa merata dan lebih banyak 
masyarakat yang akan merasakan faslitas tersebut.  

Perkembangan teknologi informasi dan 
komunikasi sangat berkembang pesat dan 
memungkinan dimanfaatkan untuk menyampaikan 
sebaran sekolah yang berada pada suatu wilayah. 
Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan salah 
satu sistem informasi yang mempunyai kemampuan 
analisis spasial dimana informasi yang disampaikan 
dapat lebih terperinci dilihat berdasarkan 
keberadaannya, seperti kemudahan akses, luas 
layanan, serta kondisi fisik dari prasarana tersebut. 

Kota Bogor saat ini banyak menjadi pilihan 
tempat tinggal bagi mereka yang bekerja di Jakarta, 
karena letaknya yang tidak terlalu jauh dan sarana 
transportasi yang mudah menuju Jakarta. Hal 
tersebut mengakibatkan kota Bogor berkembang 
menjadi kota yang beredukasi bagi masyarakatnya. 
Banyak sarana pendidikan yang maju pesat, 

termasuk dengan sarana pendidikan tingkat 
menengah. Saat ini terdapat 29 Sekolah Menengah 
Atas yang berdiri di kota Bogor yang luasnya 118,5 
km2 dengan jumlah penduduk mencapai angka 
980.000.  

Laman dalam penelitian ini dibuat untuk 
memberikan informasi dalam bentuk Sistem 
Informasi Geografis berbasis web, yang selanjutnya 
di sebut WEBSIG, yang mengambarkan sebaran 
Sekolah Menengah Atas di Kota Bogor dilengkapi 
dengan lokasi sekolah dan profil sekolah. Tujuan 
penelitian ini adalah terwujudnya WEBSIG sebagai 
pusat informasi sebaran SMA di kota Bogor. 
WEBSIG ini diharapkan dapat digunakan sebagai 
media penyebaran informasi ke masyarakat melalui 
internet, selain itu diharapkan dapat membantu serta 
memudahkan masyarakat mengetahui informasi 
penyebaran SMA dan Sederajatnya di kota Bogor, 
terutama instansi terkait dapat menentukan lokasi 
pembangunan sekolah baru. 
 
2. Metode Penelitian 
 

Tahap-tahap pembuatan WEBSIG sebaran 
SMA di Kota Bogor adalah Tahap Perencanaan, 
Tahap Analisis, Tahap Perancanaan dan Tahap 
Implementasi.  
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Tahap Perencanaan 
 
 
 
Tahap Analisis 
 
 
 
 
 
Tahap Perancangan  
 
 
 
Tahap Implementasi 
 

Gambar 1. Tahap Metodologi Penelitian  
 

Pada tahap perencanaan, dilakukan identifikasi 
masalah dan kebutuhan dari calon pengguna dengan 
melakukan wawancara. Hasil dari kegiatan ini 
adalah mengetahui kebutuhan data dan informasi 
sesuai dengan sistem yang akan di kembangkan. 
Mempelajari literatur-literatur yang berhubungan 
dengan materi penelitian juga dilakukan pada tahap 
ini.  

Tahap kedua adalah analisis yang 
mendefinisikan kebutuhan informasi,  dimana 
informasi yang didapat dianalisis sehingga di 
perolah gambaran data-data yang harus 
dikumpulkan. Proses berikutnya adalah 
mengumpulkan data-data yang sesuai dengan hasil 
analisis.  

Tahap perancangan terbagi menjadi dua 
kegiatan yaitu tahap perancangan aplikasi dan tahap 
peracangan database. Pada perancangan aplikasi 
dilakukan pembuatan struktur navigasi dan 
perancangan tampilan, sedangkan pada perancangan 
database dibuat dengan membuat entity relation 
diagram.   

Tahap implementasi dilakukan dengan 
menterjemahkan hasil rancangan yang telah dibuat 
kedalam bahasa pemrograman. Bagian akhir dari 
tahap ini dilakukan ujicoba pada calon pengguna. 
 
3. Perancangan Sistem 
 

Hasil yang diharapkan adalah informasi SMA 
secara parsial dan atribut yang ditampikan dalam 
WebSIG sebaran sekolah sesuai dengan keadaan 
sebenarnya, diataranya lokasi sekolah dalam peta 
dan profil sekolah. 

 
3.1.  Struktur Navigasi 
 

Struktur navigasi untuk WEBSIG ini dibagi dua 
yaitu struktur navigasi user dan struktur navigasi 
admin.  Kedua struktur yang dibuat menggunakan 
jenis navigasi campuran dimana navigasinya 
menggunakan model struktur heirarki, linier dan non 
linier 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. Struktur Navigasi WebSIG SMA Boogor 
 

3.2. Rancangan Basis Data 
 

Basis data yang digunakan untuk membuat 
WebSIG ini mencakup dua tabel, yaitu tabel 
kota_bogor dan tabel sma. Tabel kota_bogor 
digunakan untuk memasukkan data wilayah bogor, 
sedangkan tabel sman digunakan untuk menyiman 
data yang berhubungan dengan sekolah yang akan di 
tampilkan dalam WebSIG. 
 

Tabel 1. Tabel kota_bogor 
Nama Field Tipe 

Data 
Size Keterangan 

Desa Number 3  
Kecamatan String 14 Primary key 
Kabupaten String 14  
Luas_keca Number 6  
Juml_penduduk Number 14  

 
Tabel 2. Tabel sman 

Nama Field Tipe 
Data 

Size Keterangan 

Shape* String 5 Primary Key 
Sekolah  String  14  
Status  String  8  
Alamat  String 20  
Kepala Sek String 14  
Jumlah_kls Int 3  
Jumlah_siswa Int 4  

 
Basis data, yang dibuat untuk perangkat 

spasialnya, dibuat dengan menggunakan perangkat 
lunak ArcView. 
 
3.3. Rancangan Tampilan 
 
Tampilan yang di rancang dibuat sederhana agar 
mudah digunakan oleh banyak kalangan. Tampilan 
yang ada sebagai berikut: 

Identifikasi Masalah

Studi Literatur

Analisis Kebutuhan

Pengumpulan data

Rancangan Sistem

Ranc Tampilan Ranc Basis Data

Pembuatan WebSIG

Uji Coba

Halaman Utama 
Situs 

Kota Bogor 

Admin 

Galeri 

Peta 

SMA 

Peta Situs 

Profil SMA 
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Gambar 3. Rancangan Tampilan Halaman Utama 
 
Tampilan di rancang dengan menggunakan frame 
dimana dibagi menjadi empat bagian yaitu header, 
Isi Berita, Menu, dan footer. Daftar Berita akan 
menampilkan empat berita terbaru yang di 
sampaikan oleh Admin.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4. Rancangan Tampilan Peta Kota Bogor 
 
 Rancangan aplikasi yang dibuat bukan hanya 
untuk pengguna saja, tapi juga untuk administrator 
yang akan mengelola web.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 5. Rancangan Tampilan Login Admin 
 
 

 
 
3.4. Pembuatan WebSIG 

Ada dua tahap dalam pembuatan WebSIG itu 
sendiri, yaitu proses dengan ArcView dan proses 
dengan Chameleon pada MapServer 
Proses dengan WebSIG dengan ArcView meliputi: 

i. Menambahkan theme 
ii. Menentukan wilayah dan pembagian desa 
iii. Digitasi Peta 
iv. Pembuatan data spasial poligon 

Proses pembuatan WebSIG dengan Chameleon pada 
MapServer meliputi:  

i. Yang Melakukan ekstrasi folder  Mapserver 
dan Chameleon, maka akan didapatkan folder 
“ms4w”. 

ii. Akan terbentuk satu folder yang berisi empat 
buah folder “data”, “ect”, “map”, “htdoc” 

 
Folder “data” akan berfungsi untuk menyimpan file 
*.shp. Folder “ect” berisikan file-file gambar dengan 
ekstensi *.png sebagai icon, file berekstensi *.ttf 
untuk font dan tulisan, serta file berekstensi *.Sym 
untuk menampilkan legend dalam peta.  

 
4. Tampilan Aplikasi 
 

Halaman utama WebSIG SMA Bogor ini 
terdapat sekilas informasi tentang kota bogor dan 
menu utama yang meliputi informasi kota Bogor, 
informasi SMA di bogor, peta kota Bogor dan berita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 6. Tampilan Menu Utama 
 
Dari pilihan menu SMA akan muncul daftar 

SMA yang ada di kota Bogor. Apabila nama SMA 
nya di klik maka akan muncul informasi lebih terinsi 
dari SMA yang bersangkutan (gambar 7).   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
     
Gambar 7. Tampilan daftar SMA dikota Bogor 
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PETA 
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FOOTER
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 Tentang kota Bogor 
 Nama Sma Kota Bogor 
 Peta Sma  
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 Peta Situs 
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Selain tampilan daftar SMA, dapat juga di 
tampilkan dalam bentuk peta dimana akan terlikat 
titik-titik lokasi sekolah yang berada di kota Bogor. 
Apabila titik tersebut di klik maka akan tampil 
informasi yang lebih terperinci dari SMA yang 
dimaksud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 7. Tampilan peta lokasi SMA 
 
 

Tahap akhir dari pembuatan WebSIG ini adalah 
uji coba guna mengetahui apakah masih terdapat 
kesalahan. Ujicoba dilakukan dengan meminta calon 
pengguna untuk menggunakan WebSIG dan 
menyapaikan beberapa pertanyaan. Hasil kuesioner 
menyatakan bahwa sebagian besar setuju bahwa 
WebSIG ini dapat membantu mendapatkan 
informasi sebaran sekolah, dan WebSIG cukup 
mudah untuk digunakan olah banyak kalangan.  
 
5. Kesimpulan.  

 
WebSIG sebaran SMA di kota Bogor Berbasis 

Web telah berhasil dibuat dan WebSIG ini 
menyajikan peta digital yang di dalamnya terdapat 
informasi mengenai titik-titik lokasi sma-sma yang 
berada di kota Bogor beserta dengan informasi Sma 
tersebut. Proses pembuatan Sistem Informasi 
Geografis ini diawali dengan mendijitalisasikan 
titik-titik lokasi Sma negeri dan swasta pada peta 
menggunakan perangkat lunak Arcview 3.3 yang 
selanjutnya memasukan database pada MySql dan 
pada tahapan terakhir yaitu  untuk menampilkan peta 
penyebaran Sma negeri dan swasta web 
menggunakan  Chameleon pada Mapserver.  

WebSIG ini diharapkan dapat membantu 
instansi pemerintah dalam menentukan lokasi 
pembangunan sekolah baru. Bagi masyarakat 
diharapkan dapat memudahkan mencari informasi 
sekolah yang lokasinya berdekatan dengan tempat 
tinggal. 
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Abstrak 

Untuk dapat bertahan dan berkembang di tengah kemajuan teknologi serta pengetahuan yang terus berkembang, 
perlu bagi organisasi untuk mengelola knowledge yang tersebar di dalam suatu sistem agar dapat dimanfaatkan 
lebih luas lagi. Penelitian ini merupakan knowledge management sistem (KMS) pada instansi Pemerintah. KMS 
pada lingkungan pemerintah diperlukan untuk mengakomodasi peran serta masyarakat dalam merumuskan setiap 
kebijakan-kebijakan serta dalam rangka menyongsong era keterbukaan informasi. dengan memanfaatkan 
teknologi open sources. KMS ini dibangun dengan memanfaatkan teknologi opensorce, selain bebas biaya 
license, penggunaan open sources juga sesuai dengan tujuan dari pemerintah yakni penggunaan piranti lunak 
legal.   
 
Kata kunci : knowledge management system, KMS, e-government 
 
 
1. Latar Belakang  

Kini baik setiap organisasi berjalan di tengah 
cepatnya kemajuan teknologi dan derasnya arus 
informasi serta pengetahuan yang terus menerus 
berkembang.  Untuk dapat unggul dan bertahan pada 
kondisi tersebut, suatu organisasi pada saat ini harus 
dapat menangkap, mengelola, dan memanfaatkan 
knowledege serta informasi dengan cepat. 
Kecepatan dalam mengelola knowledge dan 
informasi adalah upaya untuk mengikuti cepatnya 
perubahahan teknologi yang ada [1]. 

Upaya memaksimalkan knowledge yang ada 
berlaku juga untuk organisasi pada sektor 
Pemerintahan. Pada sektor Pemerintahan Undang-
Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan 
Presiden, Instruksi Presiden, Peraturan Menteri, 
Keputusan Menteri, Instruksi Menteri serta publikasi 
umum seperti blue print, pedoman atau manual, 
merupakan suatu knowledge yang perlu dikelola 
dengan baik. Kelemahan-kelemahan yang ada di 
dalam produk-produk pemerintah dapat 
menimbulkan berbagai macam permasalahan yang 
terjadi di masyarakat, seperti munculnya aksi protes 
masyarakat terhadap suatu kebijakan. Dari 
permasalahan-permasalahan tersebut oleh karena itu 
diperlukan suatu mekanisme pengelolaan knowledge 
di lingkungan pemerintah, agar setiap knowledge 
yang ada dapat terkelola dengan baik dan pada 
akhirnya mencapai tujuan dari organisasi. 

 Solusi yang ditawarkan pada makalah ini 
adalah pemanfaatan teknologi berbasis open sources 
untuk knowledge management di lingkungan 
instansi pemerintah, sedangkan organisasi yang 
dijadikan studi kasus dalam penelitian ini adalah 
Direktorat e-Government, Kementerian Komunikasi 
dan Informatika. Makalah ini juga merupakan 
kelanjutan riset dari penelitian sebelumnya [3], 
sehingga penelitian ini disusun berdasarkan  model 
knowledge management yang ada pada makalah 
tersebut.   

 
1.2 Rumusan Permasalahan 

Berikut merupakan rumusan permasalahan yang 
ada pada penelitian ini: 
 
- Di dalam instansi pemerintah knowledge 

dapat berupa kebijakan, peraturan serta 
publikasi umum. Namun dokumen-
dokumen itu semua hanya sekedar 
mengendap di situs-situs pemerintahan, 
tanpa ada penjelasan atau informasi 
tambahan terkait. Sehingga dalam 
implementasi sering terjadi salah 
interpretasi akibat kurangnya informasi. 

- Saat ini proses untuk menyuarakan aspirasi 
dalam proses pembuatan kebijakan dan 
peraturan pemerintah salah satunya dapat 
melalui perantara e-mail, mekanisme 
seperti ini terbilang kurang efektif 
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mengingat semakin kompleksnya 
permasalahan yang dihadapi sekarang 
maupun yang akan datang.  

- Partisipasi masyarakat atau community of 
practices untuk menyalurkan tanggapan, 
kritik, saran, koreksi dan usulan terhadap 
kebijakan pemerintah perlu ditampung 
dalam mekanisme dan sarana yang lebih 
terbuka sehingga proses pembuatannya 
menjadi lebih transparan. Masyarakat juga 
memerlukan suatu wadah dan sarana untuk 
menuangkan ide, gagasan serta solusi 
mengenai permasalahan-permasalahan yang 
ada.  

- Pergeseran posisi dan rotasi di dalam tubuh 
organisasi pemerintah sering terjadi 
dilakukan. Hal ini dapat terjadi karena 
memang proses rutinitas ataupun terjadi 
karena tidak lepas dari pengaruh peta 
politik yang bisa berubah sewaktu-waktu. 
Sehingga suatu organisasi akan dapat 
mengalami knowledge loss. Karena 
Knowledge yang tersimpan di dalam setiap 
individu akan ikut berpindah bersama 
dengan pemiliknya apabila tidak 
terdokumentasikan dengan baik. 

 
Berdasarkan masalah-masalah inilah maka 
disusun kebutuhan-kebutuhan untuk memilih 
knowledge management system yang tepat yang 
dapat mengakomodasi setiap permasalahan 
yang ada. 
 

1.3 Ruang Lingkup 
Ruang lingkup dari penelitian yang dilakukan 

meliputi: 
- Penelitian hanya dilakukan di instansi 

pemerintah Direktorat e-Government 
Kementerian Komunikasi dan Informatika 

- Membahas pengembangan knowledge 
management system dalam e-Government.  

- Sistem dikembangkan dititikberatkan pada 
kebutuhan instansi pemerintah terhadap 
keterbukaan informasi dalam ruang lingkup 
partisipasi masyarakat dan karyawan 
internal kementerian  terhadap aktivitas-
aktivitas yang ada di dalam lingkungan 
pemerintah. 

 
1.4 Maksud dan Tujuan 

Maksud dari penelitian ini adalah 
memanfaatkan knowledge management system 
berbasis open sources di dalam instansi pemerintah 
yang meninjau dari aspek keterbukaan dan 
partisipasi serta berbagi knowledge antar karyawan. 
Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah 
terciptanya sebuah sistem yang memiliki fungsi: 

- Sebagai tempat penyebaran dan berbagi 
informasi antar pemerintah dan masyarakat. 

- Sebagai wadah untuk partisipasi 
masyarakat atau community of practices 
untuk menuangkan ide, gagasan atau saran 
untuk perumusan kebijakan-kebijakan 
pemerintah.  

- Sebagai sarana apresiasi masyarakat 
terhadap substansi kebijakan-kebijakan 
pemerintah.  

- Sebagai tempat staf Pemerintah dan ahli 
untuk memberikan best practices atau 
knowledge yang dimilikinya untuk 
disebarkan kepada seluruh jajaran di dalam 
Kementerian. 

- Sebagai tempat pembelajaran kegiatan yang 
ada dalam pemerintah. 

 
Sedangkan beberapa manfaat yang diharapkan dari 
penelitian ini antara lain: 

- Memudahkan masyarakat dalam mencari 
informasi terkait dengan kebijakan, 
peraturan, serta publikasi umum 
pemerintah. 

- Memudahkan masyarakat dalam 
menyalurkan ide, gagasan, solusi mengenai 
permasalahan-permasalahan yang ada. 

- Memudahkan staff Pemerintah untuk 
memberikan knowledge yang dimilikinya 
serta menyebarluaskannya kepada seluruh 
staff di lingkungan pemerintah. 

- Meningkatkan sosialisasi tentang 
kebijakan-kebijakan yang telah diputuskan 
oleh pemerintah.  

- Transparansi dalam setiap proses sehingga 
dapat meningkatkan kepercayaan 
masyarakat kepada pemerintah. 

 
I.5 Metodologi Penelitian  
 Pada bagian ini merupakan penjelasan 

mengenai kerangka penelitian, seperti tahap-tahap, 
pola pikir, dan metode pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini. Metodologi dalam 
peneliitian ini dibagi menjadi empat tahapan, yakni 
tahap analisis, perancangan, implementasi dan 
testing. Masing-masing tahapan tersebut memiliki 
sub kegiatan yang saling terkait menuju tujuan akhir 
penelitian. 

Selanjutnya untuk metode pengumpulan data 
dilakukan dengan melaksanakan studi literatur 
observasi dan melakukan wawancara kepada pihak-
pihak terkait. 

 
2. Studi Literatur 
2.1 Model Knowledge Management System 

Berbagai disiplin ilmu dan teknologi terdapat 
dalam knowledge  management. Proses transformasi 
dan perpindahan knowledge  memerlukan sebuah 
rancangan yang terintegrasi serta dapat juga 
menghasilkan proses-proses yang diharapkan sesuai 
dengan tujuan dari knowledge  management. 
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Gambar 1 merupakan gambaran mengenai model  
knowledge management sistem yang dirancang 
untuk menangkap, membuat, membagi, dan 
mendistribusikan knowledge  kepada anggota yang 
ada di dalam organisasi tersebut. 

 
Gambar 1 Model Government KMS Organisasi 

Pemerintah [2] 
 

2.2 Knowledge Management Software 
 

Karena melalui proses yang sangat rumit, 
tentunya software perlu dihargai. Ada beberapa 
macam  lisensi penggunaan software. Berdasarkan 
lisensi ini, software dapat dikelompokkan menjadi: 

- Software komersial (off-the-shelf, 
proprietary software) atau non-free 
software: Software dalam jenis ini dijual 
bebas di pasaran. Pengguna software ini 
harus membeli ijin untuk menggunakan 
software dan tidak diijinkan untuk 
mengubah, menggandakan dan 
mendistribusikan. 

- Free software: Software dalam jenis ini 
dikenal sebagai open sources software atau 
free software karena penggunaannya 
berdasarkan lisensi (ijin pemakaian) open 
source license atau free software license. 
Nama lisensi yang dikeluarkan adalah GNU 
General Public License atau sering disebut 
GNU GPL. Pengguna software yang 
berlisensi GNU GPL mempunyai hak untuk 
menggunakan, mengubah dan 
mendistribusikan secara bebas, 

 
Banyak software yang terkait dengan knowledge 
management yang berbasis open sources antara lain 
seperti: Alfresco, Cyn.in, KnowledgeTree, 
OpenDocMan. 

 
3. Pemanfaatan KMS berbasis Open Sources di 

Instansi Pemerintah 
3.1 Analisis Sumberdaya Knowledge 

 
Knowledge yang dihasilkan dari setiap aktivitas 

di lingkungan objek studi kasus dapat dibagi 
berdasarkan sumber-sumber, proses, dan lain-lain, 
untuk lebih lengkapnya dapat dilihat dalam tabel 1: 

 
Tabel 1. Sumber, jenis dan bentuk knowledge di 

Direktorat e-Government  

 
3.2 Analisis Fitur-fitur Tools KMS Open 

Sources 
Bagian ini membahas lebih dalam lagi mengenai 

fitur-fitur yang akan tersedia dalam software 
knowledge management tersebut. Fitur-fitur tersebut 
kemudian diklasifikasikan berdasarkan layer 
persyaratan teknis menurut Tiwana [3], hasil analisis 
kemudian dituangkan dalam tabel. Software yang 
dianalisis dalam penelitian ini adalah: Alfresco, 
KnowledgeTree, Cyn.in, Interspire Knowledge 
Manageri, Omnistari, yang diklasifikasikan menurut 
layer-layer dari Tiwana [3] antara lain layer 
interface, Access and authentication, Collaborative 
Filtering and Intelligence, Application, Transport, 
Middleware and Legacy Integration, Repository, 
Reporting, Knowledge mining dan search engine. 

 
3.3 Analisis Kebutuhan Aplikasi dan Teknologi  

Dari identifikasi masalah dan kebutuhan sistem 
dalam direktorat e-Government, dapat dilihat 
kebutuhan teknologi apa saja yang dibutuhkan untuk 
mengakomodasi masalah-masalah dan kebutuhan  

Sumber 
knowledge 

Jenis 
Knowledge 

Bentuk Knowledge 

Policies Law, 
regulations, 
Procedures 

UU, Perpu, PP, Perpres, Inpres, 
Permen, Kepmen, Instruksi 
Menteri, Keputusan/Surat edaran 
dirjen,  

Output 
government 
process 

Plan, Budget, 
Audits 

DIPA, Draft, Blueprint, 
Pedoman/panduan, manual, Artikel, 
Siaran Pers  

Regularly 
collected 
information 

Consensus, 
Surveys 

Form Survey, Hasil Survey 

Formal 
documents 

On Project, 
Program 

SK, RKU-KL, SPM, Dokumen 
lelang dan kualifikasi, Dokumen 
penawaran, Surat kontrak 
 
 

Minutes and 
report on 
process 

Meeting, 
Seminars, 
Conferences 

Presentasi, Rekaman  foto, audio 
dan video.  

Internal 
communication
s 

Memo, E-mail Memo, E-mail 

Experiences Monitoring and 
Evaluation 
System and 
document 

Report,  Berita acara evaluasi 
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Tabel 1. Identifikasi Masalah, Kebutuhan System, Knowledge System, KM Mechanisms, KM Technologies

Identifikasi Masalah Kebutuhan KM System KM Mechanisms 
KM 

Technology 
 
Pergeseran atau rotasi jabatan di dalam 
lingkungan pemerintah sering terjadi, hal ini 
terjadi selain karena faktor rutinitas (mutasi, 
promosi, pensiun) juga karena peta politik 
yang dapat berubah sewaktu-waktu. 
Organisasi akan mengalami knowledge loss 
apabila knowledge yang tersimpan di dalam 
individu tidak tersimpan dan terekam 
dengan baik.  

Dalam penyusunan rumusan kebijakan, 
norma dan kriteria, direktorat e-Government 
belum menyediakan ruang yang terbuka bagi 
masyarakat agar berpartisipasi dalam 
perumusan. Selama ini masyarakat dapat 
berpartisipasi dengan cara menyampaikan 
pendapatnya secara langsung, atau melalui 
mekanisme e-mail yang telah disediakan 
oleh pihak Direktorat E-Government.  

 

KMS yang dibangun harus 
dapat memasukkan knowledge 
dari segala pihak ke dalam 
sistem 

Capture and 
transfer of 
community of 
practices 
knowledge (blog, 
wiki, status) 

Social 
Applications 

KMS harus mampu memberi 
ruang agar pihak-pihak terkait 
untuk bisa saling berinteraksi 
dan berdiskusi secara 
langsung 

Meetings, 
brainstorming 
retreats, 
discussion.  

Groupware 
Video 
conference. 

KMS juga harus menyediakan 
fasilitas untuk berkolaborasi 
membangun dokumen secara 
bersama-sama 

Collaboration 
creation of 
documents (draft,  
manuals, letters, 
presentations) 

Collaborative 
work 

Belum ada informasi secara jelas dan 
transparan mengenai proses yang sedang 
berlangsung terhadap perumusan kebijakan 
atau aktivitas yang sedang berlangsung di 
dalam pemerintah. Sehingga masyarakat 
tidak bisa memonitor perkembangan yang 
sedang berlangsung. 

KMS juga harus dapat 
menyediakan perpindahan alur 
kerja (workflow) dokumen. 

Work 
Practices, 
Standard 

Workflow and 
tracking 

KMS perlu adanya fasilitas 
untuk mencatat tanggal-
tanggal penting. 

Remainder/Web 
Calendar 

Remainder/Web 
Calendar 

Segala aktivitas kegiatan di dalam 
lingkungan pemerintah perlu 
didokumentasikan dan juga pihak-pihak 
terkait perlu didorong untuk memberikan 
best practices-nya. Agar supaya menjadi 
sarana pembelajaran antara staff di 
lingkungan Departemen. 

________________________ 

Kebijakan yang telah dihasilkan oleh pihak 
pemerintah saat ini hanya mengendap dalam 
website. Sehingga dalam implementasinya 
muncul misunderstanding oleh pihak-pihak 
terkait. 

KMS yang dibangun harus 
dapat menyediakan repository 
sentral bagi semua sumber 
daya knowledge yang dimiliki 

Lessons learned, 
bestpractices 

Document 
management 

KMS yang dimiliki harus 
memiliki fasilitas kategorisasi 
bagi sumberdaya knowledge 
yang ada 

Tagging Taxonomy 

Masyarakat juga belum dapat secara cepat 
mengambil informasi yang dibutuhkan 
terhadap informasi yang ada di pemerintah. 

KMS harus dapat 
menyediakan fasilitas 
pencarian untuk memudahkan 
user melakukan pencarian 

Simple search, 
advanced search, 
smart collection. 

Search engine 

Direktorat e-Government belum mendapat 
mengambil keputusan secara cepat mengenai 
knowledge yang ada di dalam pemerintahan 
maupun di dalam masyarakat. 

KMS harus dapat 
menyediakan fasilitas 
pelaporan dari segala aktivitas 
yang ada dalam sistem 

Statistic, report 
system. 

Data mining 
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sistem yang ada. Tabel 2 menunjukan identifikasi 
masalah dan kebutuhan sistem, pada tabel tersebut 
juga terdapat mekanisme, serta teknologi knowledge 
management yang mampu menjawab masalah dan 
kebutuhan sistem di Direktorat e-Government. 

Karena memanfaatkan software opens ources 
yang sudah jadi, maka ada kebutuhan yang tidak 
dipenuhi oleh tools yang disediakan oleh 
opensources. Pada penelitian ini kebutuhan yang 
tidak dapat dipenuhi adalah kebutuhan untuk video 
confrencing. 

 
3.3 Perancangan KMS  

Perancangan dalam bagian ini dilakukan atas 
kebutuhan yang ada di dalam objek studi kasus serta 
disesuaikan dengan software KMS yang dipilih. 
Bagian-bagian perancangan dilakukan berdasarkan 
layer-layer yang ada pada model Government KMS 
Organisasi Pemerintah. Perancangan KMS ini sesuai 
dengan model tersebut dibagi menjadi tiga lapisan 
antara lain: rancangan infrastruktur, layanan data, 
layanan integrasi, layanan aplikasi serta user 
interface dari kms tersebut.  
 
3.4 Implementasi dari Tools yang dipilih 
 

Proses instalasi Cyn.in membutuhkan virtual 
machine. Oleh karena itu virtual machine yaitu 
VMware workstation harus terinstal terlebih dulu. 
Selanjutnya baru kemudian proses instalasi 
dilanjutkan dengan memasukan Cyn.in ISO file pada 
VMware. 

 
Berikutnya adalah proses instalasi Cyn.in,  

setelah selesai menginstalasi Vmware maka pilih 
New Team untuk membuat virtual sistem baru. 
Setelah terbentuk satu New team, maka ekstrak file 
zip yang telah di-donwload melalui 
www.cynapse.com. Setelah menjadi file berbentuk 
ISO, load file tersebut kemudian ikuti perintah 
selanjutnya. 

 

 
 

Gambar 4. Proses akhir instalasi Cyn.in 
 

Proses instalasi dikatakan telah berhasil apabila 
proses berakhir seperti gambar 4 di atas. Setelah 
proses instalasi selesai maka selanjutnya masuk ke 
dalam Cyn.in Appliance Administration. Dalam 
implementasi ini alamat tersebut adalah 
http://cynin/.  Untuk pertama kali untuk login adalah 
dengan menggunakan username dan password 
default yaitu siteadmin dan secret. 

 
 
3.5 Skenario Ujicoba (Government to Citizen) 
 

Sebagai contoh, pemerintah ingin melakukan 
konsultasi publik mengenai whitepaper. Rancangan 
dokumen whitepaper serta dokumen pendukung 
lainnya dirumuskan oleh pihak direktorat melalui 
anggota dari tim yang telah dibentuk. Setelah 
rancangan dokumen telah selesai dibuat, kemudian 
dokumen tersebut dipublikasikan ke masyarakat luas 
untuk dikonsultasikan. Selanjutnya setelah 
masyarakat menuangkan pendapatnya, tim perumus 
kembali merumuskan rancangan tersebut untuk 
dibuat hasil akhirnya yang akan segera harus 
diserahkan dan disahkan untuk ditandatangani oleh 
pihak Direktorat yang berwenang. 

Skenario perumusan dan konsultasi publik 
mengenai whitepaper ini, terdiri dari beberapa 
langkah yaitu: 

- Membuat space baru yang akan digunakan 
selama perumusan 

- Mengatur Otoritas Space 
- Memasukkan User ke dalam Group Tim 

Perumus Whitepaper 
- Memasukkan File Dokumen Ke dalam 

Space 
- Mengubah Otoritas Space dan 

Menambahkan Schedule pada File 
- Membuat space baru yang akan digunakan 

selama perumusan 
  
4. Kesimpulan 
 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, 
penulis dapat menarik kesimpulan sebagai bahwa 
Knowledge Management pada lingkungan 
pemerintah diperlukan untuk mengakomodasi peran 
serta masyarakat dalam merumuskan setiap 
kebijakan-kebijakan pemerintah dan juga dalam 
rangka menyongsong era keterbukaan informasi. 
Selain itu dapat juga sebagai sarana pembelajaran 
kepada pemerintah dan masyarakat serta pihak-pihak 
terkait mengenai produk-produk yang dihasilkan 
oleh pemerintah.   

Knowledge management system dibangun ini 
dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi 
opensorce, selain bebas biaya license, penggunaan 
open sources juga sesuai dengan tujuan dari 
pemerintah yakni penggunaan piranti lunak legal. 
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Abstrak 

 
Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki kekayaan laut melimpah, sungguh sangat disayangkan apabila 
sumberdaya tersebut tidak dapat dimanfaatkan hanya karena tidak adanya ketersediaan informasi mengenai 
sumber daya tersebut, terutama sumber daya ikan laut. Sistem informasi geografis perikanan Indonesia dapat 
memberikan informasi mengenai daerah penyebaran ikan dan lokasi penangkapan ikan di sepanjang wilayah 
perairan Indonesia. Perancangan sistem ini dimulai dengan melakukan identifikasi dari pihak yang 
berkepentingan dengan sistem informasi geografis perikanan Indonesia beserta kegiatan yang dapat dilakukan 
oleh pihak tersebut. Keterhubungan antar obyek dalam sistem ini digambarkan melalui collaboration diagram 
dan class diagram. Dengan adanya perancangan sistem ini, diharapkan akan dapat mempermudah pembuatan 
aplikasi sistem informasi geografis yang dapat mempermudah pengguna dalam mencari letak geografis dan 
informasi dari tempat penangkapan dan penyebaran ikan yang strategis sesuai dengan yang diinginkan. 
Perancangan sistem ini dibuat dengan menggunakan pendekatan Unified Modelling Language menggunakan 
perangkat lunak Rational Rose.  
 
Kata kunci : Sistem Informasi Geografis, Unified Modelling Language, Collaboration Diagram, Class Diagram 
 
 
 
1. Pendahuluan  
 

Negara Indonesia memiliki sumber daya laut 
yang melimpah, terutama pada sumber daya 
perikanan lautnya. Terkait hal tersebut, terdapat 
beberapa jenis informasi yang berhubungan dengan 
lokasi geografis wilayah sumber daya perikanan laut 
di Indonesia. 

Pengembangan informasi oleh masing-masing 
pihak pun tidak seragam. Sebagai contoh, pelaku 
bisnis akan mendata atau menentukan lokasi bisnis 
penangkapan yang prospektif berdasarkan lokasi 
geografis, pihak pemerintah mendata lokasi-lokasi 
penangkapan beserta potensi pendapatannya, bahkan 
hingga mencari lokasi yang memiliki sumber daya 
melimpah dan sebagainya.  

Pemilihan tempat penangkapan yang strategis 
sangat penting, karena dengan pemilihan yang tepat 
akan menghasilkan hasil yang sesuai dengan yang di 
harapkan, untuk mendapatkan hasil yang lebih dari 
yang diharapkan maka dibutuhkan SIG dalam 
bidang perikanan. 

Sistem Informasi Geografis yang akan 
dibangun dibatasi pada pencarian tempat 
penangkapan ikan yang strategis di negara Indonesia 
khususnya pada jenis ikan pelagis besar dan pelagis 

kecil. Ikan pelagis adalah ikan-ikan yang bergerak 
bebas di permukaan dan pertengahan perairan. Jenis 
ikan pelagis dipilih karena jenis ikan ini merupakan 
hasil ekspor terbesar bagi Indonesia dan merupakan 
jenis ikan yang banyak terdapat di wilayah perairan 
Indonesia. Beberapa yang termasuk ke dalam 
kelompok ikan pelagis besar adalah cakalang 
(Katsuwonus pelamis), tuna (Thunnus spp), dan 
tongkol (Euthynnus spp). Beberapa yang termasuk 
ke dalam kelompok ikan pelagis kecil adalah 
kembung (Rasralliger), layang (Decapterus), 
tembang (Sardinella spp), dan selar (Selaroides spp). 
Selain tempat penangkapan ikan, pemakai SIG dapat 
melihat dan mengetahui informasi dari jenis-jenis 
ikan yang terdapat di tempat tersebut [1].  

Tujuan dari pembuatan rancangan sistem 
informasi geografis perikanan Indonesia ini 
diharapkan dapat mempermudah pengguna dalam 
mencari letak geografis dan informasi dari tempat 
penangkapan strategis dan penyebaran ikan yang 
diinginkan. 

Tahapan yang dilakukan dalam pembuatan 
rancangan sistem informasi geografis ini adalah : 
menentukan pihak-pihak yang terlibat dalam sistem, 
menentukan kegiatan yang dilakukan oleh pihak 
tersebut, merancang use case diagram, merancang 

No Makalah : 121
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collaboration diagram, dan merancang class diagram 
dan merancang database. 
2. Perancangan Sistem Informasi Geografis  

 
2.1 Rancangan Sistem 
 

Perancangan sistem informasi geografis 
perikanan Indonesia ini dimulai dengan menemukan 
pihak-pihak yang berhubungan dengan sistem dan 
apa saja kegiatan yang dapat dilakukan oleh pihak 
tersebut. Tahapan kedua adalah menentukan obyek-
obyek yang kemudian akan dihubungkan satu 
dengan yang lain dalam collaboration diagram. 
Tahapan ketiga adalah membuat class diagram dari 
entitas yang ada dalam sistem untuk kemudian 
menjadi landasan terciptanya sebuah database 
sistem. 

 
 
UseCase View Diagram 

Usecase view diagram terdiri atas package 
actor dan package usecase [2,3,5]. UseCase View 
Diagram ditunjukkan oleh Gambar 1. 

 
 

 

 

 

Gambar 1. UseCase View Diagram 

 
 
Actor 

Package actor adalah kumpulan pihak-pihak 
yang berinteraksi dengan sistem informasi geografis 
perikanan Indonesia [2,3,5]. Pihak yang berinteraksi 
adalah pengguna dan sistem. Gambar 2 
menunjukkan pihak yang beinteraksi dengan sistem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. Pihak yang berinteraksi dengan sistem 
 

UseCase Diagram 
Package usecase adalah kegiatan yang 

dilakukan oleh actor pengguna maupun sistem 
[2,3,5]. Tergambar dalam package usecase bahwa 
seorang pengguna dapat melakukan kegiatan 
memilih layar, memperbesar layar, menggeser layar 
dan melakukan eksplorasi terhadap data, baik data 
spasial maupun data atribut. Pihak sistem melakukan 

kegiatan dependency dari kegiatan user yaitu 
menampilkan layar, mengaktifkan fungsi navigasi 
dan menambahkan data spasial maupun data atribut. 
UseCase Diagram ditunjukkan oleh Gambar 3.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3. UseCase Diagram 
 
Collaboration Diagram 

Obyek-obyek yang ada dalam sistem informasi 
geografis perikanan Indonesia dihubungkan satu 
dengan yang lain tanpa memandang urutan waktu 
[2,3,5]. 

Keterhubungan obyek dimulai pada saat 
pengguna membuka aplikasi untuk kemudian 
melihat peta Indonesia yang datanya diambil dari 
tabel pulau dan tabel negara tetangga. 

Pengguna dapat melakukan kegiatan melihat 
lokasi penangkapan ikan yang akan menampilkan 
data dari tabel lokasi penangkapan dan juga dapat 
melakukan kegiatan melihat lokasi penyebaran ikan 
yang diambil dari data pada tabel daerah penyebaran 
ikan. Gambar 4 menunjukkan Collaboration 
Diagram yang terbentuk untuk SIG Perikanan 
Indonesia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4. Collaboration Diagram 
Class Diagram 

Pengguna

(f rom Use Case View)

Sistem

(f rom Use Case View)

Memilih Layar

(from Use Case View)

Memperbesar Layar

(from Use Case View)

Menggeser

(from Use Case View)

Pengguna

(f rom Use Case View)

Data Spasial

(from Use Case View)

Data Atribut

(from Use Case View)

Eksplorasi Data

(from Use Case View)

Mengaktifkan Fungsi Navigasi

(from Use Case View)

Menampilkan Layar

(from Use Case View)

Mengisi Data

(from Use Case View)

Sistem

(from Use Case View)

<<extend>>

<<extend>>
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Penggambaran obyek dengan menggunakan 
collaboration diagram menghasilkan database untuk 
aplikasi sistem informasi geografis. Database 
tersebut terdiri dari empat tabel yaitu tabel pulau, 
tabel negara tetangga, tabel daerah penyebaran ikan 
dan tabel lokasi penangkapan ikan. Gambar 5 
menunjukkan Class Diagram untuk SIG Perikanan 
Indonesia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5. Class Diagram 
 

2.2 Rancangan Database 
 
3.2.1.  Rancangan Output Data 
 

Wilayah yang menjadi obyek dalam sistem ini 
adalah seluruh wilayah di Indonesia. Data yang 
diperoleh dirinci seperti pada tabel 1. 

 
Tabel 1. Data Dasar Peta 

No. Nama Data Tipe Data Sumber 
1. Peta_Indonesia polygon Peta satellite 

google earth 
2. Peta_Negara_Tetangga Polygon Peta Atlas 

Negara 
Indonesia 

3. Batas_Negara Polyline Peta Atlas 
Negara 

Indonesia 
4. Batas_propinsi Polyline Peta Atlas 

Negara 
Indonesia 

5. Lokasi_penangkapan_ika
n_Sumatera 

(Januari- Oktober) 

Point Peta Daerah 
Penangkapan 
Ikan Sumatera 
(Kementerian 
Kelautan Dan 

Perikanan) 
6.  Lokasi_penangkapan_ika

n_Jawa,Bali, dan Nusa 
Tenggara 

(Januari-Oktober) 

Point Peta Daerah 
Penangkapan 
Ikan Sumatera 
(Kementerian 
Kelautan Dan 

Perikanan) 
7. Lokasi_penangkapan_ika

n_Kalimantan 
(Januari-Oktober) 

Point Peta Daerah 
Penangkapan 
Ikan Sumatera 
(Kementerian 
Kelautan Dan 

Perikanan) 

 

 
 
 

Lanjutan Tabel 1. Data Dasar Peta 
 

No. Nama Data Tipe Data Sumber 
8. Lokasi_penangkapan_ika

n_Sulawesi (Januari-
Oktober) 

Point Peta Daerah 
Penangkapan 
Ikan Sumatera 
(Kementerian 
Kelautan Dan 

Perikanan) 
9. Lokasi_penangkapan_ika

n_Maluku dan Papua 
(Januari-Oktober) 

Point Peta Daerah 
Penangkapan 
Ikan Sumatera 
(Kementerian 
Kelautan Dan 

Perikanan) 
10. Lokasi_penyebaran_jenis

_ikan_Tuna 
(Januari-Oktober) 

Polygon Hasil Survey 
(Catatan) Daerah 

Penyebaran 
Jenis Ikan 

Pelagis Besar 
dan Kecil 

(Kementerian 
Kelautan Dan 

Perikanan) 
11. Lokasi_penyebaran_jenis

_ikan_Cakalang (Januari-
Oktober) 

Polygon Hasil Survey 
(Catatan) Daerah 

Penyebaran 
Jenis Ikan 

Pelagis Besar 
dan Kecil 

(Kementerian 
Kelautan Dan 

Perikanan) 
12. Lokasi_penyebaran_jenis

_ikan_Tongkol 
(Januari-Oktober) 

Polygon Hasil Survey 
(Catatan) Daerah 

Penyebaran 
Jenis Ikan 

Pelagis Besar 
dan Kecil 

(Kementerian 
Kelautan Dan 

Perikanan) 
13. Lokasi_penyebaran_jenis

_ikan_Tenggiri 
(Januari-Oktober) 

Polygon Hasil Survey 
(Catatan) Daerah 

Penyebaran 
Jenis Ikan 

Pelagis Besar 
dan Kecil 

(Kementerian 
Kelautan Dan 

Perikanan) 
14. Lokasi_penyebaran_jenis

_ikan_Gembung (Januari-
Oktober) 

Polygon Hasil Survey 
(Catatan) Daerah 

Penyebaran 
Jenis Ikan 

Pelagis Besar 
dan Kecil 

(Kementerian 
Kelautan Dan 

Perikanan) 
15. Lokasi_penyebaran_jenis

_ikan_Layang 
(Januari-Oktober) 

Polygon Hasil Survey 
(Catatan) Daerah 

Penyebaran 
Jenis Ikan 

Pelagis Besar 
dan Kecil 

(Kementerian 
Kelautan Dan 

Perikanan) 
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Lanjutan Tabel 1. Data Dasar Peta 
No. Nama Data Tipe Data Sumber 
16. Lokasi_penyebaran_jenis

_ikan_Selar (Januari-
Oktober) 

Polygon Hasil Survey 
(Catatan) Daerah 

Penyebaran 
Jenis Ikan 

Pelagis Besar 
dan Kecil 

(Kementerian 
Kelautan Dan 

Perikanan) 
17. Lokasi_penyebaran_jenis

_ikan_Tembang (Januari-
Oktober) 

Polygon Hasil Survey 
(Catatan) Daerah 

Penyebaran 
Jenis Ikan 

Pelagis Besar 
dan Kecil 

(Kementerian 
Kelautan Dan 

Perikanan) 

 
3.2.2.  Pembentukan Data Atribut Database 
 

Tabel database berbeda dengan tabel yang ada 
pada SIG dikarenakan tabel pada SIG nantinya akan 
membentuk suatu obyek baik itu berupa polygon 
maupun point sedangkan pada database tabel hanya 
sebagai penyimpan data yang nantinya akan 
digunakan pada SIG [4]. 

 
1. Tabel Pulau 

Tabel ini terdiri dari 3 field yaitu id_pulau, 
nama_pulau dan luas. Ketiga field tersebut 
nantinya akan membentuk obyek yang berupa 
polygon setelah proses digitasi. Tabel ini 
berlaku untuk tabel pulau Sumatera, pulau 
Jawa, pulau Kalimantan, pulau Sulawesi dan 
pulau Irian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 
pada tampilan tabel 2. 

 
Tabel 2. Atribut Pulau 

Nama Field 
Tipe 
Field 

Panjang 
Not 
Null 

ID_Pulau Number 5 Ya 
Nama_Pulau Varchar 75 Ya 
Luas Varchar 75 Ya 

 
2. Tabel Lokasi Penangkapan Ikan  

Tabel ini terdiri dari 7 field yaitu id_lokasi, 
jenis_ikan, waktu_tangkap, alat_tangkap, 
lokasi, bujur, dan lintang. Ketujuh field 
tersebut nantinya akan membentuk obyek yang 
berupa point setelah proses digitasi. Untuk 
lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel 3. 
 

Tabel 3. Atribut Lokasi Penangkapan 

Nama Field 
Tipe 
Field 

Panjang 
Not 
Null 

ID_Lokasi Number 5 Ya 
Jenis_Ikan Varchar 100 Ya 
Waktu_Tangkap Varchar 25 Ya 
Alat_Tangkap Varchar 100 Ya 
Lokasi Varchar 50 Ya 

 
Lanjutan Tabel 3. Atribut Lokasi Penangkapan 

Nama Field 
Tipe 
Field 

Panjang 
Not 
Null 

Bujur Varchar 15 Ya 
Lintang Varchar 15 Ya 

 
3. Tabel Daerah Penyebaran Ikan  

Tabel ini terdiri dari 5 field yaitu id_daerah, 
jenis_ikan, bulan, lokasi, dan alat_tangkap. 
Kelima field tersebut nantinya akan 
membentuk obyek yang berupa polygon 
setelah proses digitasi. Jenis ikan yang diambil 
data adalah ikan Tuna, ikan Cangkalang, ikan 
Gembung, ikan Layang, ikan Tenggiri, ikan 
Selar, ikan Tembang  dan ikan Tongkol . Untuk 
lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel 4.  

 
Tabel 4. Atribut Daerah Penyebaran Ikan 

Nama Field 
Tipe 
Field 

Panjang 
Not 
Null 

ID_Daerah Number 5 Ya 
Jenis_Ikan Varchar 100 Ya 
Bulan Varchar 25 Ya 
Lokasi Varchar 50 Ya 
Alat_Tangkap Varchar 100 Ya 

 
4. Tabel Negara Tetangga  

Tabel ini terdiri dari 2 field yaitu id_negara, 
dan nama. Kedua field tersebut nantinya akan 
membentuk obyek yang berupa polygon 
setelah proses digitasi. Untuk lebih jelasnya 
dapat di lihat pada tabel 5. 
 

Tabel 5.  Atribut Negara Tetangga 

Nama Field 
Tipe 
Field 

Panjang 
Not 
Null 

ID_Negara Number 5 Ya 
Nama_Negara Varchar 100 Ya 

 
 
3. Kesimpulan 
 

Dari hasil prancangan sistem informasi 
geografis perikanan berbasis objek ini didapat 
beberapa kesimpulan, yaitu : 
1. Diagram UML yang digunakan untuk merancang 

Sistem Informasi Geografis Perikanan Indonesia 
adalah UseCase Diagram, Collaboration 
Diagram dan Class Diagram. 

2. Perancangan Sistem Informasi Geografis 
menghasilkan 4 tabel yang menyimpan informasi 
daerah penyebaran ikan dan Negara tetangga.  

3. Perancangan Sistem Informasi Geografis 
Perikanan Indonesia menjadi dasar pembuatan 
Aplikasi SIG.  
. 
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Abstrak 

Ada dua jenis penyelenggaraan sistem akademik yang sering digunakan perguruan tinggi, yaitu berbasis sistem 
Paket dan berbasis sistem Satuan Kredit Semester (SKS). Pada sistem SKS, mahasiswa diberikan kesempatan 
memilih matakuliah sesuai dengan minatnya serta bagi mahasiswa yang berprestasi diberikan kesempatan untuk 
menyelesaikan perkuliahannya dengan waktu yang cepat.Otomatisasi jadwal perkuliahan merupakan teknik 
untuk membuat jadwal perkuliahan secara otomatis pada penyelenggaraan sistem SKS berdasarkan batasan-
batasan yang telah didefinisikan. Adapun batasan-batasan yang dimaksud adalah waktu perkuliahan yang dibagi 
menjadi beberapa sesi per hari, jumlah dosen pengajar, ketersediaan waktu dosen pengajar, ruangan serta 
matakuliah yang akan dijadwalkan.Metode yang digunakan dalam melakukan otomatisasi jadwal adalah metode 
Constraint Satisfaction Problem(CSP), yaitu metode yang digunakan untuk menempatkan sekumpulan nilai pada 
sekumpulan variable berdasarkan batasan-batasan tertentu hingga menghasilkan solution tupleuntuk memenuhi 
batasan-batasan tersebut. Algoritma yang digunakan untuk menelusuri node solusi yang diciptakan 
menggunakan algoritma backtracking, yaitu algoritma yang memungkinkan penelusuran untuk mencari solusi 
pada suatu pohon solusi. Sedangkan metode analisis dan rancangan  perangkat lunak yang digunakan adalah 
metode Object OrientedAnalyis and Design dengan menggunakan notasi pemodelan Unified Modeling Language 
(UML) sebagai bahasa pemodelan grafis untuk memodelkan sistem. Perangkat lunak dibangun dengan 
menggunakan bahasa pemograman Java dengan PostgreSQL sebagai DBMS. 
 
Kata kunci : Jadwal, Kuliah, CSP, Backtracking, OOAD, UML. 
 
 
1. Pendahuluan 

Perguruan tinggi merupakan salah satu 
lembaga pendidikan yang sangat berperan penting 
dalam dunia pendidikan. Salah satu aktifitas pada 
perguruan tinggi adalah layanan akademik, yaitu 
layanan-layanan yang bisa dimanfaatkan oleh 
mahasiswa untuk melakukan kegiatan akademis, 
seperti melihat dan mencetak transkrip nilai, absensi, 
laporan kemajuan studi, jadwal perkuliahan, 
perwalian, kartu rencana studi, perubahan kartu 
rencana studi dan lain sebagainya. 

Salah satu layanan akademik yang tergolong 
kompleks adalah layanan penjadwalan perkuliahan. 
Banyaknya variabel batasanseperti terbatasnya 
jumlah dan kesediaan waktu dosen yang akan 
mengajar, terbatasnya ruangan kuliah serta 
terbatasnya slot waktu pengajaran, sedangkan 
jumlah mahasiswa dan matakuliah yang harus 
diambil terus meningkat, membuat bagian 
administrasi akademik yang bertanggung jawab 
dalam penyusunan jadwal harus bekerja keras untuk 
membuat sebuah jadwal perkuliahantersebut agar 
dapat mengakomodasi semua kepentingan baik 
dosen, mahasiswa maupun program studi. 
2. Landasan Teori  

Constraint Satisfaction Problem, selanjutnya 
disingkat CSP[6], merupakan sebuah pendekatan 
pemecahan permasalahan dengan menggunakan 
sekumpulan variable dalam jumlah yang ditentukan 
(finite) yang diasosiasikan dengan sekumpulan 
domain, dan sekumpulan constraint yang membatasi 
nilai-nilai yang diasosiasikan pada variable tersebut 
secara simultan.  Pendapat lain mengatakan bahwa 
CSP adalah proses menempatkan nilai pada variable 
untuk memenuhi batasan-batasan tertentu.[5] 

Algoritma runut-balik (backtracking) adalah 
algoritma yang berbasis pada DFS untuk mencari 
solusi persoalan secara lebih mangkus.[4] 

Object Oriented Analysis & Design (OOAD), 
merupakan penggabungan 3 (tiga) pendekatan, 
yaitu: Object Oriented Design (OOD), Object 
Oriented Analysis (OOA) dan Object Oriented 
Programming (OOP).OOA merupakan metode 
analisis yang memeriksa kebutuhan berdasarkan 
perspektif pengumpulan objek-objek dan kelas-kelas 
dalam sebuah domain problem, sedangkan OOD 
merupakan sebuah metode perancangan yang 
mencakup proses pendekomposisian objek dan 
digambarkan dalam notasi tertentu sehingga bisa 

No Makalah : 123
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menggambarkan model static dan dynamic sistem 
baik secara logical dan/atau physical.[2] 

Unified Modelling Language (UML) adalah 
standar yang digunakan untuk memodelkan object 
oriented software dan business system. [3] 

 

3. Permasalahan 
 

Fakultas Ekonomi merupakan salah satu 
fakultas favorit di lingkungan Universitas 
Padjadjaran Bandung.  Hal ini dapat tercermin dari 
jumlah mahasiswa yang tercatat sedang menempuh 
perkuliahan di fakultas tersebut setiap tahunnya 
terus meningkat.  Sampai saat ini FE. Unpad 
memiliki pilihan program pendidikan diploma, 
sarjana, profesi, pasca sarjana (magister dan doktor). 

Guna memberikan layanan informasi akademik 
yang baik bagi mahasiswa, dosen dan pihak program 
studi Bagian Administrasi Akademik bertanggung 
jawab terhadap berbagai bisnis proses aktifitas 
perkuliahan yang dijalankan, salah satunya adalah 
masalah penyusunan jadwal kuliah. 

Berdasarkan analisis yang dilakukan, beberapa 
permasalahan yang dihadapi dalam melakukan 
pembuatan jadwal perkuliahanyang terjadi di FE. 
Unpad adalah : 
a. Sering terjadinya bentrok jadwal, baik dari sisi 

dosen, mahasiswa, matakuliah, ruang dan 
waktu, sebagai contoh: seorang dosen mengajar 
2 (dua) atau lebih matakuliah dalam waktu yang 
bersamaan. 

b. Terbatasnya waktu yang disediakan untuk 
membuat sebuah jadwal, hal ini secara tidak 
langsung memaksa bagian administrasi 
akademik untuk bekerja siang dan malam dalam 
menyusun sebuah jadwal untuk mengejar target 
waktu yang ditentukan. 

 
4. Batasan Masalah dan Tujuan 
 

Batasan-batasan permasalahan yang ditetapkan 
dalam penjadwalan perkuliahan tersebut, adalah: 
a. Dibangun hanya terbatas pada pembuatan jadwal 

secara otomatis berdasarkan constraint berikut: 
1) Waktu yang digunakan dibagi menjadi 

beberapa sesi (timeslot), misal hari Senin sesi 
pertama yaitu pukul 08:00 s/d 10:00 

2) Ketersediaan dosen beserta waktunya, 
sebagai contoh: Dosen “A” mempunyai 
waktu untuk mengajar yaitu: hari Senin dari 
pukul 08:00 sampai dengan pukul 14:00. 

3) Jumlah mahasiswa yang menempuh 
matakuliah yang bersangkutan. 

4) Ketersediaan dan kapasitas ruangan 
perkuliahan. 

b. Tidak membahas pengelolaan data referensi yang 
terkait dengan : 
1) data referensi mahasiswa, matakuliah, dosen, 

ruangan, program studi,  
2) kurikulum perkuliahan 
3) Kartu Rencana Studi (KRS) mahasiswa. 

Tujuan yang ingin dicapaidari penggunaan 
metode CSP dalam otomatisasi penjadwalan adalah 
sebagai berikut: 
a. Membuat jadwal secara otomatis dan bisa 

disesuaikan dengan keadaan di program studi. 
b. adanya aplikasi perangkat lunak penjadwalan 

yang bisa memangkas waktu pembuatan jadwal 
50% hingga 80% dibandingkan dengan 
pembuatan jadwal secara manual. 

c. Meminimalisir dan/atau menghilangkan bentrok  
baik dari segi dosen, mahasiswa, ruang, 
matakuliah dan waktu. 

 

5.  Aliran Proses 
 

Aliran proses yang menggambarkan 
mekanisme sistem penjadwalan secara umum dapat 
dilihat pada Gambar 1 dengan menggunakan 
pemodelan use case diagram[1]berikut ini: 

 

 
Gambar 1.Use Case DiagramPenjadwalan Kuliah 

 
Use case diagram tersebutmenggambarkan 

fungsionalitas sistem penjadwalan yang meliputiuse 
casemengakses sistem, mengkonfigurasi dosen, 
mengkonfigurasi timeslot, generate jadwal, 
menampilkan jadwal, menampilkan external sistem 
dan resources. 
 

6. Aliran Kerja 
 

Rancanganaliran kerja generate otomatisasi 
sistem jadwal dengan menggunakan aplikasi 
penjadwalan yang akan dihasilkan, digambarkan 
seperti tampak pada Gambar 2. 
 

 
Gambar 2. Activity Diagram Generate Jadwal. 
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Penjelasan activity diagram diatas adalah : 
a. Sebelum melakukan pembuatan jadwal, user 

harus melakukan login ke sistem terlebih dahulu 
dengan menggunakan id yang telah 
didapatkannya. 

b. User harus melakukan konfigurasi timeslot 
untuk melakukan pembagian sesi waktu dalam 1 
hari berdasarkan periode akademik tertentu. 

c. User harus melakukan konfigurasi dosen yaitu: 
menentukan tugas-tugas mengajar dosen dan 
waktu-waktu yang digunakan untuk mengajar 
pada periode akademik tertentu. Aktivitas 
mengkonfigurasi waktu mengajar dosen, bisa 
dilewatkan jika tiap dosen menginputkan data 
waktu mengajar mereka dengan menggunakan 
fasilitas yang telah disediakan. 

d. Setelah dosen dan timeslot dikonfigurasi, sistem 
jadwal siap untuk di generate. 

e. Setelah sistem melakukan generate jadwal 
(pembuatan jadwal), maka sistem akan 
menampilkan jadwal perkuliahan secara 
keseluruhan berdasarkan periode akademik 
yang telah ditentukan. 

 

7. Pemodelan Data 
 

Pada dasarnya sistem penjadwalan terdiri dari 
beberapa objek data yang terlibat, pemodelan 
mengenai objek-objek data yang terlibat tersebut 
seperti terlihat pada Gambar 3, yang akan 
digambarkan dalam bentuk class diagram.  
 

Dosen

Administrator

JadwalLogic

RuangLogic

TimeSlotLogic

TugasMengajarLogic

MatakuliahLogic

KrsLogic

KurikulumLogic

Mahasiswa

ProdiLogic
WaktuMengajarLogic

Role

dimiliki

1..*

1

menggunakan

1..*

1

memilih1..*

1

terdiri dari

1..*

1

diemban
1..*1 terdiri dari

1..*

1

memploting

1..*

0..1

memploting

1..*

1

menggunakan
1..*

1

memploting
1..* 0..1

memploting

1..*

1

memploting1..*

1

ditempuh

1..*

1

 
Gambar 3. Class DiagramPenjadwalan Kuliah 

 

Skema basis data yang dihasilkan berdasarkan class 
diagram diatas, tampak seperti pada Gambar 4. 
 

 
 

Gambar 4. Skema Basis Data 
 

 
8. Struktur Objek & Pesan 
 

Setiap objek dalam sistem penjadwalan selalu 
berhubungan dengan objek lainnya. Berikut ini akan 
digambarkan dan dijelaskan hubungan organisasi 
objek dan pesan pada fungsionalitas generate jadwal 
yang digambarkan dalam bentuk sequence diagram 
pada Gambar 5. 
 

Nama 
Proses 

Generate Jadwal 

Sequence 
Diagram 

Gambar 5.Sequence Diagram Generate Jadwal 
 

9.Antarmuka 
 

Antarmuka input dan output yang 
digunakan tampak seperti pada Gambar 6 dan 7. 

 

 
Gambar 6. Antarmuka Menampilkan Jadwal 

 

 
Gambar 7. Jadwal yang Digunakan Berdasarkan 

Perspektif Hari dan Waktu 
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10. Algoritma 
 

Seperti yang sudah dijelaskan pada bagian 
sebelumnya, untuk melakukan generate jadwal 
digunakan metode CSPdan untuk melakukan 
penelusuran pada node solusi yang dibentuk 
digunakan algoritma backtracking. 

Ada beberapa himpunan yang akan 
didefinisikan, yaitu: 
1) Himpunan yang menggambarkan seluruh 

kurikulum untuk seluruh prodi dan angkatan 
pada periode akademik tertentu, dinotasikan: 
K = { x | x  semua kurikulum} 

2) Himpunan yang menggambarkan seluruh 
kurikulum yang dipilih sedikitnya oleh 1 orang 
mahasiswa dan bukan matakuliah skripsi 
(karena skripsi tidak akan dijadwalkan), 
dinotasikan: 
KM = { x | x K, x  KRS mahasiswa, x ≠ 
skripsi} 
Himpunan KM akan menjadi salah satu 

himpunan yang digunakan dalam pembuatan jadwal, 
yang berarti kurikulum yang akan dijadwalkan 
adalah kurikulum yang setidaknya dipilih oleh 1 
mahasiswa dan bukan matakuliah skripsi. 
3) Untuk mengalokasikan waktu jadwal 

perkuliahan, digunakan himpunan timeslot pada 
periode akademik tertentu yang dinotasikan: 
TS = { x | x timeslot periode akademik 
tertentu}  

4) Untuk mengalokasikan ruangan perkuliahan, 
digunakan himpunan ruangan yang dinotasikan: 
RN = { x | x  data ruangan} 

5) Staf pengajar dialokasikan dengan himpunan 
dosen yang dinotasikan: 
DS = { x | x  data seluruh dosen} 

6) Dosen yang mempunyai tugas setidaknya 
mengajar 1 matakuliah, dinotasikan: 
DM = {x | x DS, x adalah dosen yang 
mempunyai minimal 1 tugas mengajar} 

7) Seluruh mahasiswa dialokasikan dengan 
himpunan mahasiswa yang dinotasikan: 
MH = {x | x  data seluruh mahasiswa} 

8) Mahasiswa yang akan dilibatkan dalam 
penjadwalan adalah mahasiswa yang setidaknya 
memiliki 1 matakuliah yang ditempuh dan 
bukan matakuliah skripsi, dinotasikan: 
MK = {x | x MH, x mahasiswa yang mengikuti 
KRS ≠ skripsi} 
Metode CSP, mengharuskan kita untuk 

mendekralasikan kumpulan variable dan domain 
yang akan digunakan. Berdasarkan himpunan-
himpunan yang sudah disebutkan diatas, berikut ini 
akan didekralasikan kumpulan variable dan domain 
yang akan digunakan, yaitu: 
a. Kurikulum 

Kumpulan variable yang menyatakan 
kurikulum dimana kurikulum yang akan digunakan 
adalah kurikulum KM, ditunjukan dengan: 

ZK = {K1, K2,.. Kn} 
Dimana K1 menunjukan kurikulum ke-1, K2 

menunjukan kurikulum ke-2 dan seterusnya hingga 
Kn.Variable (K1, K2,.. Kn) akan berisi objek 
kurikulum, ditambah dengan beberapa 
attributetransient yang digunakan pada saat 
generate jadwal, yaitu: 

1) Jumlah mahasiswa peminat kurikulum, 
yang ditunjukan dengan,jm : Integer 

2) Jumlah pengajar (terlepas dari batasan 
waktu pengajar), yang ditunjukan dengan, 
jp : Integer 

3) Jumlah kelas yang akan dibuat (jumlah 
kelas bergantung pada jumlah mahasiswa 
peminat dan rata-rata kapasitas ruangan) 
yang ditunjukan dengan, jk : Integer 

4) Jumlah dosen pengajar yang bisa mengajar 
kurikulum tertentu pada periode akademik 
tertentu pada timeslot tertentu yang 
ditunjukan dengan, jpa: Integer 

Adapun domain untuk kumpulan variableZK 
adalah himpunan KM yang sudah dijelaskan diatas. 
b. Timeslot 

Kumpulan variable yang menyatakan 
pembagian waktu dalam penjadwalan, yang 
ditunjukan dengan, WK = {T1, T2,..Tn}. 

Dimana T1 menunjukan timeslot ke-1, 
T2timeslot ke-2 dan seterusnya hingga timeslot ke-n. 
Variable (T1, T2,..Tn) akan berisi objek timeslot yang 
sudah dibahas pada bagian sebelumnya. 

Adapun domain untuk kumpulan variableWK 
adalah himpunan TS yang sudah dijelaskan diatas.  
c. Ruang 

Kumpulan variable yang menyatakan ruangan 
yang akan digunakan dalam penjadwalan ditunjukan 
dengan, RM = {R1, R2,..Rn}. 

Dimana R1 menyatakan ruangan ke-1, R2 

menyatakan ruangan ke-2 dan seterusnya hingga 
ruangan ke-n. Variable (R1, R2,..Rn) akan diisi 
dengan objek ruangan yang sudah dijelaskan pada 
bagian sebelumnya. 

Adapun domain untuk kumpulan variableRM 
adalah himpunan RN yang sudah dijelaskan diatas.  
d. Dosen 

Kumpulan variable yang menyatakan dosen 
pengajar yang akan digunakan dalam penjadwalan 
ditunjukan dengan, DP = {D1, D2,..Dn}. 

Dimana D1 menyatakan dosen ke-1, D2 

menyatakan dosen ke-2 dan seterusnya hingga dosen 
ke-n. Variable (D1, D2,..Dn) akan diisi dengan objek 
dosen yang sudah dijelaskan pada bagian 
sebelumnya. 

Adapun domain untuk kumpulan variableDP 
adalah himpunan DM yang sudah dijelaskan diatas.  
e. Mahasiswa 

Kumpulan variable yang menyatakan 
mahasiswa yang akan digunakan dalam penjadwalan 
ditunjukan dengan, MA = {M1, M2,..Mn} 
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Dimana M1 menyatakan mahasiswa ke-1, 
M2 menyatakan mahasiswa ke-2 dan seterusnya 
hingga mahasiswa ke-n. Variable (M1, M2,..Mn) akan 
diisi dengan objek mahasiswa yang sudah dijelaskan 
pada bagian sebelumnya. 

Adapun domain untuk kumpulan 
variableMA adalah himpunan MH yang sudah 
dijelaskan diatas.Untuk membentuk sebuah jadwal, 
langkah pertama yang dilakukan yaitu menggunakan 
sebuah compund labelJD yang akan berisi jadwal 
yang akan dihasilkan. Kita akan melakukan 
transformasi dari 4 constraint menjadi binary 
constraint menggunakan graph. Seperti tampak pada 
Gambar 8. 
 

JDDP

RM

WK

ZK

DOMAIN = DM

DOMAIN = TS

DOMAIN = RN

DOMAIN = KM

 
 

Gambar 8. Transformasiconstraint. 
 

Transformasi diatas, hanya akan melakukan 
assign jadwal terhadap kurikulum (ZK), ruangan 
(RM), dosen (DP) dan timeslot (WK) kepada jadwal 
(JD) yang akan menghasilkan compound label yang 
berisi kombinasi kurikulum, ruangan, dosen dan 
timeslot yang akan membentuk sebuah jadwal tanpa 
mahasiswa.Adapun constraintJD adalah:  
a. Kurikulum tidak boleh berulang 
b. Dosen tidak boleh ditempatkan pada waktu 

yang sama secara berulang karena akan 
menyebabkan bentrok. 

c. Ruangan tidak boleh ditempatkan pada waktu 
yang sama secara berulang karena akan 
menyebabkan bentrok. 
Agar lebih jelas, berikut ini akan dijelaskan 

sample dari proses assign tersebut. 

Diketahui: 
ZK = {<K1, B1A001>, <K2, B1A002>, <K3, 
B1A003>, <K4, B1A004>} 
RN = {<R1, A01>, <R2, A02>} 
WK = {(<T1, (1,1)>, <T2, (1,2)> , <T3, (1,3)>} 
DP = {<D1, D0001>, <D2, D0002>} 

 

Maka kemungkinan jadwal terbentuk adalah : 
JD =  {(<K1, B1A001>, <R1, A01>, 
<T1, (1,1)>, <D1, D0001>), 

(<K1, B1A002>, <R1, A02>, <T1, 
(1,1)>, <D1, D0002>), 

(<K1, B1A003>, <R1, A01>, <T1, 
(1,2)>, <D1, D0001>), 

(<K1, B1A004>, <R1, A02>, <T1, 
(1,2)>, <D1, D0002>)} 

 

Ada beberapa variable yang diperlukan dalam 
algoritma, yaitu: 
a. AVH : Integer yaitu rata-rata jumlah sesi dalam 

1 hari. 
b. SK : Integer yaitu total kemungkinan seluruh 

kelas yang akan dibentuk untuk n kurikulum (1 
matakuliah bisa terdiri > 1 kelas, jika peminat 
matakuliah tersebut melebihi kapasitas ruangan) 

c. SH : Integer yaitu jumlah hari yang digunakan 
dalam 1 minggu. 

d. AVKR : Integer yaitu rata-rata kapasitas seluruh 
ruangan. 

e. SMH : Integer yaitu jumlah matakuliah yang 
bisa dijadwalkan dalam 1 sesi secara bersamaan 

f. SMD : Integer yaitu jumlah matakuliah 
maksimal yang bisa dijadwalkan dalam 1 hari. 

g. SR : Integer yaitu jumlah ruangan yang akan 
digunakan dalam penjadwalan. 
Jadwal akan terbentuk jika dan hanya jika SMH 

lebih kecil atau sama dengan SR, hal ini dikarenakan 
jumlah proses belajar mengajar yang akan dilakukan 
secara bersamaan dalam 1 sesi harus lebih kecil atau 
sama dengan dari jumlah ruangan yang disediakan, 
jika jumlah proses belajar mengajar lebih besar, 
maka akan terdapat 1 atau lebih proses belajar 
mengajar yang tidak mendapatkan ruang 
perkuliahan. 

 
11. Implementasi 
 

Berikut ini gambaran component diagram yang 
menggambarkan lingkup dan batasan implementasi 
sistem penjadwalan. 

Sistem 
Jadwal

JVM

Tomcat

PostgreSQL

Browser
SWT 
Component

Sistem Administrator

Sistem Dosen

Sistem Mahasiswa

Gamb
ar 9. Component Diagram 

 
Berikut ini penjelasan mengenai komponen-
komponen pada diagram diatas. 
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Tabel 1. Spesifikasi Component Diagram. 
 

Komponen Deskripsi 
Sistem Jadwal komponen gabungan yang 

mencakup semua modul untuk 
aplikasi jadwal yang sudah 
dibuat. 

Sistem 
Mahasiswa 

integrasi modul-modul 
program yang digunakan oleh 
mahasiswa. 

Sistem Dosen Merupakan integrasi modul-
modul program yang 
digunakan oleh dosen. 

Browser Komponen yang digunakan 
untuk menampilkan aplikasi 
berbasis web.  

Tomcat Web server yang digunakan 
untuk menampung aplikasi 
jadwal berbasis web (sistem 
mahasiswa dan dosen) 

JVM Kumpulan library yang 
diperlukan untuk menjalankan 
aplikasi java. 

PostgreSQL  DBMS yang digunakan untuk 
melakukan manajemen 
database. 

SWT Component Library java yang digunakan 
untuk membangun user 
interface sistem, seperti 
tombol, dialog, tabel dan lain 
sebagainya. 

 
Beberapa sumber daya yang dibutuhkan untuk 
menjalankan sistem penjadwalan berbasis komputer 
tergambar seperti pada Gambar 10.  

Sistem 
Jadwal

Web Server 
Apache Tomcat

LAN/Internet

Database 
PostgreSQL

LAN/Internet

Client

LAN/Internet

 
Gambar 10.Deployment Diagram 

 
Penjelasan tiap processor diatas dijelaskan pada 
Tabel 2 berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2. Spesifikasi Deployment Diagram. 
Processor Deskripsi 

Sistem Jadwal Mesin dimana aplikasi jadwal 
disimpan 

Client Mesin yang mengakses sistem 
jadwal, khusus untuk dan 
mahasiswa yang diakses 
melalui HTTP Protocol. 

Web Server 
Apache Tomcat 

Mesin dimana Web Server 
disimpan. 

Database 
PostgreSQL 

Mesin dimana DBMS 
PostgreSQL diinstall. 

 
12. Kesimpulan 
 

Penjadwalan kuliah dengan basis sistem SKS 
bisa memiliki beberapa constraint, tergantung pada 
kondisi masing-masing institusi pendidikannya.  
Salah satu teknik penjadwalan yang dapat digunakan 
sebagai alternatif penyusunannya adalah dengan 
penerapan metode CSP berbasis pada algoritma 
backtracking.   
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Abstrak 

Internet Banking  merupakan layanan perbankan yang memudahkan pelanggan untuk melakukan transaksi 
keuangan hanya dengan menggunakan media website. Faktor keamanan menjadi sangat penting semenjak 
kelahiran dari produk layanan ini. Naskah ini memaparkan penerapan metode keamanan data transaksi 
perbankan menggunakan  Digital Signature Standard (DSS) yang terdiri dari algoritma Secure Hash Algorithm 
(SHA) dan Digital Signature Algorithm (DSA). Metode ini terdiri atas tiga tahapan, proses enkripsi data 
transaksi dengan SHA yang menghasilkan sebuah message digest, kemudian message digest tersebut menjadi 
input bagi proses otentifikasi dengan  pemberian tanda tangan digital menggunakan DSA. Data transaksi nasabah 
yang dikirim lewat media internet sangat rawan oleh serangan intruder, untuk menjaga keaslian data maka ketika 
data sampai pada sisi penerima (bank) dilakukan proses verifikasi. Jika data yang diterima lolos uji verifikasi 
maka data transaksi akan dieksekusi, sebaliknya jika tidak maka data transaksi akan diblok. Hasil pengujian 
menunjukkan DSS sebagai sebuah standar berhasil menjaga keamanan transaksi dari faktor penyerangan  
manipulasi data transaksi.  
 
Kata kunci : Keamanan Internet Banking, DSS, SHA,DSA 
 
 
 
1. Pendahuluan  

 
Internet banking merupakan salah satu layanan  

perbankan yang memudahkan akses informasi dan 
transaksi keuangan antara nasabah dengan pihak 
bank. Isu yang banyak menjadi perhatian dari 
layanan ini adalah keamanan yang masih sering 
diragukan, seiring dengan banyaknya penipuan dan 
kelihaian para intruder di jaringan internet. 

Sebuah metode keamanan yaitu tanda tangan 
digital dibangun dengan menggabungkan dua teknik 
enkripsi dan otentifikasi.  Metode ini dengan 
berbagai kombinasi algoritmanya telah banyak 
digunakan untuk menjaga keamanan data yang 
mengalir di jaringan internet, baik itu untuk layanan 
keuangan atau data rahasia lainnya. Salah satu 
penelitian yang menjadi tinjauan pustaka utama 
dalam naskah ini adalah “Penerapan Tanda Tangan 
Digital Untuk Keamanan Transaksi SMS-Banking” 
yang disusun oleh Budiono [1]. Dalam penelitian 
tersebut digunakan algoritma otentifikasi DSA yang 
dikombinasikan dengan algoritma enkripsi RSA 
untuk menjaga keamanan transaksi SMS Banking. 
Platform aplikasi dibangun dengan teknologi J2ME. 
Hasil menunjukkan bahwa sistem berhasil 
menerapkan kombinasi kedua algoritma tersebut 
untuk menjaga transaksi sms banking yang 
disimulasikan.  

Naskah penelitian ini menerapakan kombinasi 
yang berbeda yaitu algoritma DSA sebagai 
algoritma otentifikasi dan SHA untuk enkripinya. 

Kombinasi dua algoritma ini ditetapkan sebagai 
sebuah standar tanda tangan digital oleh National 
Institute of Standards and Technology (NIST). 
Standar ini diterapkan untuk menjaga keamanan 
layanan internet banking yang diujikan dengan  
website simulasi internet banking serta beberapa 
skenario pengujian. Sistem ini dibangun 
menggunakan PHP dan MySQL.  

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai 
literatur tambahan dalam penerapan algoritma 
keaman data khususnya tanda tangan digital untuk 
kasus di dunia nyata.  

 
2. Secure Hash Algorithm (SHA) [2] 
 

SHA adalah fungsi hash satu arah yang 
dibuat oleh NIST. NIST bersama dengan NSA 
mendesain SHA untuk digunakan sebagai komponen 
DSS. SHA didasarkan pada MD4 yang dibuat oleh 
Ronald L. Rivest dari MIT. Ketika pesan dengan 
sembarang panjang < 2 64 bit dimasukkan, SHA 
menghasilkan 160 bit keluaran yang disebut sebagai 
message digest (MD). MD biasanya jauh lebih kecil 
dari pesan aslinya. Adapun langkah-langkah 
membuat MD dengan SHA akan dijelaskan sebagai 
berikut : 
a) Message padding (penambahan bit-bit 

pengganjal) 
Pesan ditambah dengan sejumlah bit pengganjal 
sedemikian sehingga panjang pesan (dalam 
satuan bit) kongruen dengan 448 module 512. 

No Makalah : 126
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Pesan dengan panjang 448 bit pun ditambah 
dengan bit-bit pengganjal. Jika panjang pesan 
448 bit maka pesan tersebut ditambah dengan 
512 bit menjadi 960 bit. Jadi panjang bit 
pengganjal adalah antara 1 sampai 512. Bit-bit 
pengganjal terdiri dari bit 1 diikuti sisanya 0 

b) Penambahan nilai panjang pesan semula 
Setelah pesan diberi bit-bit pengganjal maka 
akan ditambah lagi 64 bit yang menyatakan 
panjang pesan semula, setelah ditambah dengan 
64 bit maka panjang pesan sekarang kelipatan 
512. 
Contoh : 960 + 64 = 1024 

c) Inisialisasi penyangga (buffer) MD. 
SHA membutuhkan 5 buah penyangga (buffer) 
yang masing-masing panjangnya 32 bit. Total 
panjang penyangga adalah 5 x 32 = 160 bit. 
Kelima penyangga ini menampung hasil antara 
dan hasil akhir, kelima penyangga tersebut diberi 
nama A, B, C, D, dan E. Setiap penyangga 
diinisialisasi dengan nilai-nilai (dalam notasi 
HEX) 

d) Pengolahan pesan dalam blok berukuran 512 bit 
seperti pada gambar 1.  

 ),,( 0KYABCDEfABCDE q

 

 

A B C D

...

A B C D

+ + + +

MDq

MDq + 1

160

Yq

512 

E

A B C D E

),,( 1KYABCDEfABCDE q

),,( 79KYABCDEfABCDE q

E

 
Gambar 1.  Pengelolaab blok 512 bit. 

 
Proses HSHA terdiri dari 80 putaran, dimana 

masing-masing putaran menggunakan bilangan 
penambah Kt, yaitu : 

 Putaran 0  t  19  Kt = 5A827999 
 Putaran 20  t  39 Kt = 6ED9EBA1 
 Putaran 40  t  59 Kt = 8F1BBCDC 
 Putaran 60  t  79 Kt = CA62C1D6  
Adapun operasi dasar pada setiap putaran 

dijelaskan pada gambar 2. 
 

 

ai-1 bi-1 ci-1 di-1 ei-1

ft +

+

+

+

ai bi ci di ei

Wt

Kt

CLS5

CLS30

 
 

Gambar 2. Operasi dasar satu putaran SHA 
 

Pada proses b-1, c-1 dan d-1 terlebih dahulu melalui 
proses ft, adapun proses ft pada setiap putaran 
dijelaskan pada tabel 1. 
 

Tabel 1. Fungsi logika ft pada setiap putaran 

 
 

Nilai W1 sampai W16 berasal dari 16 word pada blok 
yang sedang diproses, sedangkan nilai Wt 
berikutnya didapat dari persamaan : 

Wt = Wt – 16  Wt – 14  Wt – 8  Wt – 3        (1) 

Setelah melalui 4 proses makan akan diperolah 
keluaran sebesar 160 bit 
 
3. Digital Signature Algorithm (DSA) [2] 

 
DSA adalah algoritma kunci publik yang 

memiliki dua proses utama yaitu pembentukan 
tandatangan dan memeriksa keabsahan tandatangan. 
DSA merupakan algoritma tanda tangan Schnorr dan 
ElGamal. Algoritma ini memiliki parameter-
parameter sebagai berikut : 
 P = bilangan prima sepanjang L bit 
 L bernilai antara 512 sampai 1024 dan 

merupakan kelipatan dari 64 
 q = faktor prima dari p-1 sepanjang 160 bit. 
 g = h(p-1)/q mod p, dimana h merupakan bilangan 

yang kurang dari p-1 sedemikian sehingga h(p-

1)/q mod p > 1 
 x = bilangan yang kurang dari q 
 y = gx mod p 
 m, pesan yang akan diberi tanda tangan. 
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Berikut proses-proses yang dilalui DSA : 
a) Pembangkitan sepasang kunci 

1. Pilih bilangan prima p dan q, yang adalam 
hal ini (p-1) mod q = 0 

2. Hitung g= h (p-1)/q mod p, dalam hal ini 1 < h 
< p-1 dan h (p-1)/q mod p >1  

3. Tentukan kunci private x, dimana x < q 
4. Hitung kunci public y = gx mod p 

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa kunci 
public adalah (p, q, g, y), dan kunci private 
adalah (p, q, g, x). 

b) Pembentukan tandatangan disisi pengirim 
1. Pesan m diubah terlebih dahulu menjadi 

message digest dengan algoritma SHA. 
2. Lalu tentukan bilangan acak k < q 
3. Cari modulo invers dari k yaitu k-1 
4. Tanda tangan dari pesan m adalah bilangan r 

dan s. 
Lalu hitung r dan s sebagai berikut : 

- r = (gk mod p) mod q 
- s = (k-1 (H(m) + x * r)) mod q 

5. Kirim pesan m beserta tanda tangan r dan s 
c) Verifikasi tandatangan disisi penerima 

1. Hitung  
- w = s -1 mod q 
- u1 = (H(m) * w) mod q 
- u2 = (r * w) mod q 
- v = ((g u1 * y u2) mod p) mod q) 

2. Jika v = r, maka tanda tangan sah, yang 
berarti bahwa pesan tersebut asli dan 
pengirimnya benar. 
 

4.     Perancangan Sistem 
 

Sistem dibangun berbasis web dengan dua 
eksternal entity yaitu nasabah dan pihak bank. 
Dalam bussines rule implementasi account internet 
banking nasabah didaftarkan terlebih dahulu oleh 
bank bukan melalui pendaftaran online. Proses 
transaksi yang ditangani oleh sistem hanya cek saldo 
serta transfer. Berdasarkan survei lapangan 
diperoleh skenario bahwa sebuah account internet 
banking bisa merepresentasikan beberapa account 
nasabah pada bank tersebut. Pada beberapa bank 
yang disurvei ditemui model-model keamanan yang 
digunakan dalam layanan internet banking mereka 
antara lain : 
a) SSL 128 bit encryption 

Seluruh data di Internet banking BCA 
dikirimkan melalui Secure Socket Layer (SSL) 
yang mulai diaktifkan sejak user login ke 
internet banking. SSL akan mengacak data yang 
dikirim menjadi kode-kode rahasia dengan 
menggunakan 128-bit encryption yang artinya 
terdapat 2 pangkat 128 kombinasi angka kunci 
tetapi hanya satu kombinasi yang dapat 
membuka kode-kode tersebut. Pada sistem teknik 
ini tidak diterapkan. 

 
 
b) User ID  dan PIN 

User harus memasukkan User ID dan PIN 
internet banking setiap kali User login ke 
internet banking. Pada sistem hal ini diterapkan 

c) Firewall. Pada sistem hal ini diterapkan 
d) Otomatis Logout.  

Sistem akan melakukan logout secara otomatis 
bila user tidak melakukan transaksi selama 10 
menit. Pada sistem hal ini diterapkan 

e) Notifikasi.  
User akan medapat surat pemberitahuan yang 
dikirim ke alamat email user sebagai 
konfirmasi atas transaksi finansial yang telah 
user lakukan melalui internet banking. Pada 
sistem hal ini tidak diterapkan 

f) Token 
Token pada dasarnya adalah alat untuk 
otentikasi. Otentikasi ini bertujuan 
untuk membuktikan siapa user sebenarnya, 
apakah user benar-benar orang yang user klaim 
sebagai dia (who you claim to be). Pada 
otentikasi pada online banking menggunakan 
Two Factor Authentication yang menggunakan 
2 dari factor (metode) yang berbeda dengan 
tujuan untuk meningkatkan keamanan. 
Otentikasi pada e-banking mengkombinasikan 
“Something You Know”  Berupa PIN dan 
“Something You Have” berupa banking token 
itu sendiri. Pada internet banking, token 
berfungsi untuk generate password/PIN 
menjadi sebuah sandi yang dinamis dimana 
sandi ini akan dihasilkan setiap satuan waktu 
tertentu. Semakin pendek rentang waktu dalam 
pembuatan sandi ini maka tingkat keamanan 
sistem akan semakin tinggi. Pada sistem hal ini 
tidak diterapkan dan digantikan dengan 
penggunaan tanda tangan digital.  

Pemodelan fungsi sistem digambarkan lewat context 
diagram seperti pada gambar 3.  Hasil dekomposisi 
dari gambar 3 terlampir. Pemodelan data sistem 
terlampir.  
 

data validasi login
data user

data status transaksi

data verifikasi

data pesan dan tanda tangan

data pesan dan tanda tangan

data login 1

Sistem Internet 
BankingNasabah Bank

 
Gambar 3. Context Diagram Sistem 

 
5. Hasil dan Pengujian 

 
Pengujian sistem dilakukan untuk mengetahui 

apakah tanda tangan digital dapat menjaga 
kerahasiaan dan keamanan transaksi. Aplikasi yang 
dirancang  terbukti mampu membentuk sepasang 
kunci dan tanda tangan digital. Hasil potongan 
antarmuka aplikasi ditampilkan pada gambar 4. 
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Selain membangun sistem internet bangking untuk 
sisi nasabah, sistem juga menyediakan antar muka 
bagi pihak bank, sebagai admin sistem. 

 
Gambar 4. Potongan data transaksi detail 

 
Sebagai skenario pengujian dilakukan dengan 

melakukan manipulasi pesan yang tengah dikirim di 
jaringan. Data  yang akan dieksekusi di database 
server (bank) adalah data yang telah lulus uji 
verfikasi. Untuk itu diabuat sebuah antar muka 
untuk uj coba penyerangan dengan mengubah data 
transaksi yang masih berada di database temporary 
sebelum dieksekusi secara permanen ke database 
server sesungguhnya.  

 

 
Gambar 5. Antar muka untuk verifikasi atau ujicoba 

manipulasi pesan 
 
Jika tombol verifikasi diklik maka sistem akan 
menampilkan proses verifikasi yang berjalan 
normal.  
 

 
Gambar 6. Pesan Verifikasi sukses 

 
Jika tombol ujicoba diklik akan ditampilkan 
beberapa value data transaksi yang bisa dirubah dari 
nilai sebenarnya sehingga verifikasi akan gagal, 
seperti diperlihatkan pada gambar 7. Data transaksi 
sendiri terdiri atas beberapa field yaitu : rekening 
pengirim, rekening penerima, nama penerima, 
jumlah. Data-data tersebut dikirim bersama dengan 
dan dua buah bilangan yang merepresentasikan 
tandatangan digital untuk transaksi tersebut.  

 
Gambar 7. Data transaksi yang akan dirubah dalam 

skenario uji coba 
 

Pada dasarnya mengubah data transaksi berarti akan 
mengubah nilai message digest dari proses enkripsi 
SHA yang sudah dilakukan sebelumnya disisi 
pengirim. Perubahan satu karakter saja dari pesan 
akan merubah total nilai message digest yang 
dihasilkannya. Mengingat bahwa message digest 
adalah inputan bagi proses pembentukan tanda 
tangan digital, maka inputan yang berbeda akan 
membentuk nilai tanda tangan yang berbeda pula. 
Hal inilah yang akan membuat proses pengecekan 
keabsahan tanda tangan atau verifikasi menjadi 
gagal, sehingga sisi bank bisa memblok transaksi 
karena data transaksi telah dimanipulasi.  
 

 
Gambar 8. Verifikasi gagal karena tanda tangan 

tidak sesuai 
 

6. Kesimpulan 
 

Penelitian berhasil menerapkan standar tanda 
tangan digital DSS untuk kasus keamanan transaksi 
internet banking khususnya transaksi transfer. 
Beberapa model internet banking pada dunia nyata 
diadopsi disistem ini sebagai fitur pelengkap dengan 
fokus pengujian dilakukan dengan skenario  
mengubah data transaksi.  
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Abstrak 

Pada saat ini banyak sekali layanan para peritel menyajikan barang dagangannya di dunia maya. Para pelanggan 
dimanjakan untuk tidak perlu beranjak dari tempatnya apakah ketika mereka tengah bekerja, santai dirumah, atau 
bahkan ketika para pelanggan sedang berlibur, selama mereka mendapatkan koneksi internet maka mereka dapat 
melihat, membandingkan dan membuat keputusan barang apa yang akhirnya mereka beli.Para pelanggan 
semakin hari semakin selektif dan standar kenyamanan mereka terus meningkat sehingga menjadi tantangan bagi 
para pelaku bisnis untuk menyajikan layanan yang dapat memenuhi kebutuhan para pelanggannya dalam upaya 
bertahan dalam persaingan yang kompetitif didunia usaha.Dalam upaya meningkatkan layanan kepada para 
pelanggannya, organisasi bisnis telah banyak menerapkan Customer Relationship Management dengan 
memanfaatkan sistem informasi berbasis WEB.Umumnya CRM pada pasar e-commerce Business to Customer 
dalam upaya meningkatkan customer satisfaction memerlukan perencanaan yang matang tentang bagaimana 
layanan akan diberikan kepada customer dengan mempertimbangkan mutu layanan, tingkat kepercayaan yang 
akan diperoleh, tingkat keamanan yang akan diberikan serta tingakat kenyamanan yang akan ditawarkan, agar 
customer merasa nyaman dan akan selalu kembali kepada WEB site yang disediakan untuk keperluan itu semua. 
 
Kata kunci : Customer Relationship Management, e-Commerce, WEB site, Customer Satisfaction. 
 
 
 
1. Pendahuluan 
 

Pada saat ini banyak sekali layanan para peritel 
menyajikan barang dagangannya di dunia maya. 
Para pelanggan dimanjakan untuk tidak perlu 
beranjak dari tempatnya apakah ketika mereka 
tengah bekerja, santai dirumah, atau bahkan ketika 
para pelanggan sedang berlibur, selama mereka 
dapat koneksi internet maka merka dapat melihat, 
membandingkan dan membuat keputusan barang apa 
yang akhirnya mereka beli. 

Saat ini para pelanggan semakin hari semakin 
selektif dan standar kenyamanannya pun terus 
meningkat sehingga menjadi tantangan bagi para 
pelaku bisnis untuk menyajikan layanan yang dapat 
memenuhi kebutuhan para pelanggannya dalam 
upaya bertahan dalam persaingan yang kompetitif 
didunia usaha.Para pebisnis saat ini telah banyak 
menerapkan Customer Relationship Management 
dengan memanfaatkan sistem informasi berbasis 
WEB. 

Untuk keperluan tersebut penulis mencoba 
mempelajari tiga buah jurnal yang berjudul; 
1) A structural model of the impact of Quality 

Management Practices and purchasingrelated 

Information Systems on purchasing 
performance: A TQM perspective  

2) Critical Factors and Benefits in the 
Implementation of Customer Relationship 
Management 

3) The Impact of Website Quality Dimensions on 
Customer Satisfaction in the B2C E-commerce 
Context 
Ketiga jurnal itu dipilih karena ingin 

mengetahui lebih jauh dan memberikan referensi 
yang lebih lengkap mengenai hubungan kepuasan 
pelanggan yang diimplementasikan dalam CRM 
berbasis WEB site bagi suatu perusahaan. 
 
2. Analisis Pustaka 
 

Sistem Informasi memainkan peran penting 
dalam integrasi dan komunikasi rantai pasokan saat 
ini dan berdampak pada banyak aspek operasi, yang 
semuanya memiliki efek pada tingkat kepuasan 
pelanggan internal perusahaan dan akhirnya 
konsumen eksternal perusahaan produk. 

Gambar 1 menyajikan Model ini berisi tiga 
konstruksi dan hubungan diantara: Sistem Informasi, 
Praktek Manajemen Kualitas dalam Pembelian 
(QMPP), dan dampaknya terhadap Kinerja 

No Makalah : 127
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Pembelian. Konstruksi Praktis Sistem Informasi ini 
dikembangkan berdasarkan karya. Temuan mereka 
menunjukkan bahwa hanya komunikasi antarmuka 
vendor, dan aplikasi khusus pembelian yang  
memanfaatkan teknologi yang menjalin hubungan 
terhadap kualitas komitmen perusahaan dan akses 
vendor untuk penjadwalan pembelian bagian 
produksi. 

 

 
Gambar 1.Mengusulkan dan Menguji Model. 

 
Di pasar konsumen yang kompetitif, 

membangun dan mempertahankan hubungan yang 
baik dengan pelanggan penting untuk kelangsungan 
hidup bisnis dalam jangka panjang [3].Saat ini, 
perusahaan menerapkan Customer Relationship 
Management (CRM) untuk memfasilitasi 
pemeliharaan hubungan ini. Pada penelitian yang 
dilakukan oleh HSIN CHANG seperti yang ditulis 
dalam jurnalnya menerapkan metode wawancara 
survei untuk mengeksplorasi hubungan antara 
Reengineering Proses Bisnis (BPR), Learning 
Organisation, Kualitas Hubungan, dan Kinerja 
Organisasi dalam pelaksanaan sistem CRM. 
Diantara faktor-faktor ini, BPR dan Learning 
Organisation adalah langkah pertama dalam 
pembangunan CRM.BPR melibatkan penghargaan 
dan pelatihan staf, struktur organisasi, dan perangkat 
teknologi informasi.Learning Organisation 
melibatkan komitmen untuk belajar, visi bersama 
dan keterbukaan pikiran. Kualitas hubungan 
melibatkan kepercayaan, kepuasan dan komitmen, 
yang bertujuan untuk dapat ditingkatkan 
pelaksanaannya. Pendekatan Balanced Scorecard 
diterapkan untuk pengukuran Kinerja Organisasi, 
melibatkan pembelajaran proses bisnis internal, 
pertumbuhan, pelanggan, dan perspektif kinerja 
keuangan. 

Secara keseluruhan, penelitian ini mendukung 
hubungan proposisi antara empat perspektif [3]. 
Implementasi aktual dari CRM diyakini oleh 
responden akanberkontribusi pada peningkatan 
kualitas hubungan dan kinerja organisasi, dan 
kesepakatan bahwa implementasi sistem CRM harus 
didahului oleh BPR dan learning organisastion. Di 
pasar konsumen yang kompetitif, bagaimana 
pelanggan memutuskan pilihan adalah akar dari 
kelangsungan usaha, memusatkan perhatian pada 
daya tarik dan retensi pelanggan melalui layanan 
pribadi. 

Sifat dari CRM bertujuan untuk 
memaksimalkan nilai pelanggan dalam jangka 
panjang, dengan fokus proses bisnis, pemasaran dan 
layanan pelanggan pada pemeliharaan hubungan 
klien, melalui badan koordinasi dari suatu teknologi 
sistem informasi. Hal ini berarti mendesain ulang 
proses bisnis fundamental yang digambarkan 
sebagai Bisnis Proses Reengineering (BPR). Earl 
menyatakan bahwa, 'BPR berarti mendesain ulang 
proses bisnis yang ada dan menerapkan yang baru.' 
Davenportmenganggap BPR sebagai inovasi proses, 
mengubah semua proses bisnis dan mendesain ulang 
mereka. BPR bertujuan untuk memperoleh 
keuntungan substansial dalam kinerja organisasi 
dengan mendesain ulang sebuah 'ground-up' dari 
proses bisnis inti dengan membuang proses yang ada 
dan menciptakan yang baru, bukan secara bertahap 
memperbaiki proses yang ada. 

Sejak CRM menyediakan sarana untuk 
memperoleh dan mendistribusikan informasi pribadi 
pelanggan, manfaatnya akan tergantung pada 
kemampuan organisasi untuk memanfaatkan 
informasi dalam layananproduk-produk baru yang 
inovatif, yang pada gilirannya akan bergantung pada 
kecepatan karyawan dan learning organisation, 
sebagai sebuah kunci untuk bertahan hidup di pasar 
konsumen inovatif. 

Peter Drucker  menyatakan, dalam The 
Practice of Management bahwa definisi yang efektif 
untuk tujuan bisnis adalah untuk menciptakan 
pelanggan, karena kepuasan pelanggan dan 
kepercayaan akan membawa pembelian ulang untuk 
perusahaan dan karenanya akan meningkatkan 
kinerja organisasi perusahaan. Perusahaan yang 
semakin menyadari nilai dari membangun hubungan 
dekat dengan pelanggan sebagai sarana untuk 
meningkatkan retensi.Sistem CRM membantu 
perusahaan menjaga hubungan dengan pelanggan 
dan pemasok, dengan keunggulan yang terkait. 

Kaplan dan Norton mengembangkan Balanced 
Scorecard (BSC) sebagai metode penilaian kinerja 
organisasi, menggabungkan campuran indikator 
finansial dan nonfinansial, termasuk evaluasi 
penyelarasan proses bisnis, dengan strategi bisnis 
yang ditetapkan. Penelitian ini mengembangkan 
sebuah kerangka kerja konseptual yang berkaitan 
dengan BPR, pembelajaran organisasi, kualitas 
hubungan, dan kinerja organisasi yang menyertai 
implementasi CRM, khususnya memeriksa aspek-
aspek berikut [3]: 

1) Hubungan antara implementasi sistem 
CRM dan BPR di inisiasi pembangunan 
sistem CRM. 

2) Hubungan antara implementasi CRM 
sistem dan pembelajaran organisasi. 

3) Tingkat peningkatan kualitas hubungan 
antara perusahaan dan pelanggan setelah 
implementasi sistem CRM. 
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4) Peningkatan kinerja organisasi setelah 
implementasi sistem CRM. 

 
2.2 Customer Relationship Management (CRM) 

 
Hubungan dengan pelanggan adalah kunci 

keberhasilan yang kompetitif di pasar 
konsumen.Sebagai data warehousing, data mining, 
dan e-commerce yang berkembang, ketersediaan 
data perilaku pelanggan, dan kecanggihan yang 
dapat dianalisis meningkat, meningkatkan 
kemungkinan untuk pemasaran satu-ke-satu. 

Tiwana menyatakan bahwa CRM adalah 
kombinasi dari proses bisnis dan teknologi yang 
berusaha untuk memahami pelanggan perusahaan 
dari berbagai perspektif untuk bersaing membedakan 
produk perusahaan dan jasa. CRM melibatkan upaya 
bersama untuk meningkatkan identifikasi nasabah, 
akuisisi, dan retensi.Ini bertujuan untuk 
meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan 
loyalitas pelanggan, dan akibatnya meningkatkan 
pendapatan dari pelanggan yang sudah ada. 

Hsin Chang mendefinisikan CRM sebagai 
kombinasi dari upaya pemasaran, proses bisnis dan 
teknologi yang memungkinkan perusahaan untuk 
memahami pelanggan dari berbagai 
perspektif.Perusahaan menggunakan pengetahuan 
ini meningkatkan kepuasan pelanggan dan 
mendapatkan loyalitas pelanggan [3]. 

 
2.3 CRM dan Business Process Reengineering 
(BPR) 

 
Hammer & Champy mendefinisikan BPR 

sebagai pemikiran ulang fundamental dan disain 
ulang radikal proses bisnis untuk mencapai 
perbaikan yang dramatis dalam kondisi kritis, 
ukuran kinerja kontemporer, seperti biaya, kualitas, 
pelayanan, dan kecepatan. Spencer menyatakan 
bahwa BPR dipromosikan sebagai pendekatan 
berbasis pelanggan potensial untuk meningkatkan 
produktivitas dan kualitas melalui proses. Dia 
menganggap bahwa BPR berusaha memampatkan 
baik secara horizontal (urutan linear dan siklus) 
maupun vertikal (lapisan manajemen), tantangan 
pola kerja yang ada, praktek dan struktur, khususnya 
spesialisasi tenaga kerja.Dia menganggap bahwa TI 
merupakan faktor kunci, yang memungkinkan 
penghapusan batas-batas organisasi usang dan 
infrastruktur. 

Earl menyatakan bahwa, BPR berarti 
mendesain ulang proses bisnis yang ada dan 
menerapkan yang baru. Whitman &Gibson  
mencatat bahwa kebutuhan untuk mendesain ulang 
mendasar telah meningkat dengan tingkat perubahan 
dalam lingkungan bisnis. Attaran menegaskan 
bahwa pelaksanaan rekayasa ulang bukanlah latihan 
bentuk-bebas, tetapi membutuhkan langkah-langkah 
spesifik yang harus dilakukan dalam urutan tertentu. 

Sistem CRM memerlukan perubahan dalam 
penjualan, pemasaran, dan proses layanan pelanggan 
untuk mendorong berbagi informasi pelanggan, 
dukungan dari manajemen puncak, dan ide yang 
sangat jelas mengenai manfaat yang dapat diperoleh 
dari konsolidasi data pelanggan. Sistem CRM adalah 
inovasi yang relatif baru sehingga kebutuhan mereka 
sering tidak 'built-in' dengan struktur organisasi yang 
ada, yang mungkin perlu penyesuaian dengan latihan 
BPR. 

Kerangka konseptual yang dikembangkan 
untuk menggambarkan hubungan antara BPR, 
OrganizationalLearning, kualitas Relationship, dan 
kinerja organisasi dalam implementasi CRM adalah 
ditunjukkan pada Gambar 2.BPR dan 
OrganizationalLearning dipandang sebagai 
prasyarat untuk implementasi sistem CRM dan 
peningkatan hubungan berikutnya. 

 
Gambar 2. Konseptual Kerangka Kerja Untuk 

BPR, OL, RQ, dan OP Dalam CRM 
 
BPR dan Kualitas Relationship: Spencer dan 

Davis menggambarkan BPR baik sebagai proses 
yang berfokus pada pelanggan, menyiratkan bahwa 
kebutuhan pelanggan diperhitungkan, meningkatkan 
kepuasan pelanggan dan kepercayaan dan 
meningkatkan kualitas relationship. 

OrganizationalLearningdan 
KualitasRelationship: Harimenyatakan bahwa 
kemampuan organisasi termasuk mempelajari 
kebutuhan dan tuntutan pelanggan dan 
mengembangkan produk baru atau jasa untuk 
memuaskan mereka. Hedberg & Wolff, Anak, 
Reinhardt dkk.semua menganggap 
bahwaOrganizationalLearningseperti meningkat-
kankepuasan pelanggan dan akibatnya mening-
katkan kualitas hubungan. 

Kualitas Relationshipdan Kinerja Organisasi: 
Kepuasan pelanggan telah dianggap baik sebagai 
determinan dan indikator kinerja organisasi, 
tergantung pada bagaimana kedua telah 
didefinisikan. Kaplan dan Norton memasukkan 
ukuran kepuasan pelanggan dalam pendekatan BSC 
mereka untuk mengukur kinerja organisasi.Lee & 
Kim dan Crosby juga berpendapat bahwa kualitas 
hubungan mempengaruhi kinerja organisasi. 

Kinerja organisasi: Evaluasi kinerja umumnya 
dilakukan dengan perbandingan antara standar 
subjektif atau kuantitatif. Indikator hasil dari proses 
ini disebut lag indikator, sedangkan langkah-
langkah eksekusi proses yang disebut lead indikator.  
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Balanced Scorecard  menekankan pentingnya 
memasukkan ukuran kinerja non-finansial seperti 
kepuasan pelanggan, proses bisnis internal, dan 
inovasi dan pembelajaran, serta ukuran finansial 
'tradisional'. Balanced Scorecard (BSC) 
menerjemahkan misi dan strategi ke dalam tujuan 
dan istilah terukur, dilihat dari; pelanggan, 
keuangan, proses bisnis internal, pembelajaran, 
perspektif pertumbuhan, memberikan keseimbangan 
antara tujuan jangka pendek dan jangka panjang, 
antara hasil yang diinginkan, kinerja yang mereka 
hasilkan, dan antara langkah-langkah tujuan dan 
tindakan subjektif.  

 
2.4 Dampak Kualitas Website pada Kepuasan 
Pelanggan dalam Konteks E-commerce B2C 

 
Berdasarkan sistem informasi dan literatur 

pemasaran, Hsiu Fen Lin melakukan penelitian [2] 
dengan mengusulkan sebuah model penelitian untuk 
memahami pengaruh dimensi kualitas website 
(sistem mutu, kualitas informasi, dan kualitas 
layanan) pada kepuasan pelanggan.Dua variabel 
kualitas sistem (desain website dan interaktivitas), 
dua variabel kualitas informasi (informativeness dan 
keamanan), dan tiga variabel kualitas pelayanan 
(respon, kepercayaan, dan empati) diidentifikasi 
sebagai variabel penting yang berdampak pada 
kepuasan pelanggan.Data dari survei terhadap 297 
pelanggan dari toko buku online yang digunakan 
untuk menguji model penelitian.Hasil analisis 
menunjukkan bahwa desain website, interaktivitas, 
informativeness, respon keamanan, dan kepercayaan 
mempengaruhi kepuasan pelanggan, sementara 
empati tidak memiliki pengaruh signifikan secara 
statistik pada kepuasan pelanggan.Secara 
keseluruhan, kualitas sistem, kualitas informasi, dan 
kualitas layanan adalah pendahuluan penting dari 
kepuasan pelanggan. 

Business-to-customer dalam elektronik 
commerce (B2C e-commerce), salah satu model e- 
commerce yang banyak digunakan, merupakan 
sarana yang efektif di mana perusahaan dan 
pelanggan mereka melakukan perdagangan online 
melalui Internet.Perkembangan kegiatan e-
commerce B2C telah menciptakan kebutuhan untuk 
memahami bagaimana dan mengapa pengguna 
berpartisipasi dalam e-commerce.Dengan demikian, 
pengecer online dapat meningkatkan kepuasan dan 
loyalitas pelanggan dengan memberikan banyak 
keuntungan seperti kenyamanan, user interface yang 
dirancang dengan baik, informasi yang disesuaikan, 
berbagai informasi produk, dan harga yang 
kompetitif. 

Kepuasan pelanggan adalah ukuran dari 
evaluasi subyektif pelanggan dari setiap hasil atau 
pengalaman yang berhubungan dengan pembelian 
produk.Bagi penjual online, kepuasan pelanggan 
sering mengarah ke hasil yang positif, seperti retensi 

pelanggan yang meningkat, kata positif dari mulut 
ke mulut dan keuntungan yang meningkat. 

Stafford juga menyatakan bahwa e-service 
sistem informasi dan saluran pemasaran, sistem 
informasi melihat sebagai lebih dari sebuah konsep 
pengembangan teknologi dan pemasaran sebagai 
pandangan yang lebih berorientasi 
layanan.Selanjutnya, Hsiu Fen Lin menyarankan 
bahwa meningkatkan kualitas keseluruhan dari 
penjual online sangat penting untuk kepuasan 
pelanggan di dunia e-commerce B2C yang 
berkembang pesat.Riset pemasaran yang berorientasi 
pada pelanggan mengeksplorasi fitur layanan 
merupakan alat prediksi yang signifikan dari 
kepuasan pelanggan selama belanja online.Oleh 
karena itu, integrasi dari Sistem Informasi dan 
pandangan pemasaran sangat penting untuk 
kepuasan pelanggan dalam konteks e-commerce 
B2C. 

Penelitian Hsiu Fen Lin berfokus pada 
pendekatan integratif dengan mempertimbangkan 
Sistem Informasi dan area pemasaran serta  
memeriksa hubungan antara dimensi kualitas 
website (sistem mutu, kualitas informasi, dan 
kualitas layanan) dan kepuasan pelanggan. Dua 
variabel kualitas sistem (desain website dan 
interaktivitas), dua variabel kualitas informasi 
(informativeness dan keamanan), dan tiga variabel 
kualitas pelayanan (respon, kepercayaan, dan 
empati) diidentifikasi sebagai variabel penting yang 
berdampak pada kepuasan pelanggan.Data 
dikumpulkan dari 297 pelanggan toko buku online. 

 
2.4.1Dimensi Kualitas Website 

 
Dalam konteks e-commerce B2C, fitur website 

para peritel online dapat dikategorikan menjadi tiga 
tahap pemasaran: presales, penjualan online, dan 
after-sales. 

Suatu pandangan berorientasi pada Sistem 
Informasi mengasumsikan bahwa faktor-faktor 
penentu penerimaan pelanggan didasarkan pada fitur 
sistem seperti kegunaan situs, informasi yang akurat 
dan keamanan.DeLone & McLean memperkenalkan 
keberhasilan model e-commerce yang meliputi 
kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas 
pelayanan sebagai efektivitas situs. 

Meskipun mengidentifikasi berbagai atribut 
kualitas Website dalam konteks e-commerce B2C, 
studi di atas menegaskan bahwa kualitas Website 
adalah membangun multi-dimensi yang terdiri dari 
kualitas sistem mutu, kualitas informasi, dan 
pelayanan. 

 
2.4.2Kualitas Situs dan Kepuasan Pelanggan 

 
Kepuasan pelanggan memainkan peran penting 

untuk kesejahteraan jangka panjang dari peritel 
online. Dalam penelitian e-commerce B2C, e-
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satisfaction didefinisikan dan dioperasionalisasikan 
sebagai ukuran kepuasan dengan belanja diinternet, 
dan ditemukan bahwa persepsi kemudahan 
konsumen, merchandising (penawaran produk dan 
informasi produk), desain website, dan keamanan 
keuangan sebagai alat prediksi yang signifikan dari 
e-satisfaction.  

Table 1. Sample Characteristics (n ¼ 
297)

 
 
Kualitas sistem terwujud dalam kinerja 

keseluruhan sistem website dan dapat diukur dengan 
derajat keramahan penggunaan yang dirasakan 
pelanggan dalam berbelanja di sebuah toko online. 

Fitur dari sebuah antarmuka situs web 
merupakan media yang menarik untuk interaksi 
antara peritel online dan pelanggan. Selain itu, 
pelanggan harus diberikan sebuah mekanisme 
umpan balik melalui link e-mail atau pertanyaan 
yang sering diajukan (FAQ). 

Sistem kualitas dipandang memiliki dua aspek: 
desain website dan interaktivitas.  

1) Desain website: sejauh mana pelanggan 
merasakan keramahan penggunaan saat 
berbelanja di sebuah toko online, yang 
terdiri dari kegunaan Website, kehandalan, 
kenyamanan akses, dan kemudahan. 

2) Interaktivitas: sejauh mana pelanggan dapat 
berpartisipasi dalam suatu lingkungan 
berbasis multimedia interaktif. 
Interaktivitas mencakup mekanisme umpan 
balik dan keputusan pilihan pembelian 
ganda. 

Kualitas informasi adalah ukuran nilai yang 
dirasakan oleh pelanggan dari output yang 
dihasilkan oleh sebuah situs web. Karakteristik 
Informasi, seperti up-to-date, akurat, berguna, 
lengkap, dan presentasi, telah dipandang sebagai 
faktor penentu penting dari kualitas informasi. 
Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa 
pelanggan online sering memiliki kekhawatiran 
tentang pemberian informasi pribadi mereka kepada 
peritel. 

Dalam studi ini, dua faktor yang diadopsi 
sebagai ukuran kualitas informasi: informativeness 
dan keamanan. 

1) Informativeness: 
Kemampuan 
menginformasikankepadapelanggan tentang 
alternatif produk, ketepatan waktu 
informasi, akurasi, kegunaan, dan 
kelengkapan. 

2) Keamanan:  
Sejauh mana pelanggan percaya bahwa 
membayar online aman. 

 
Gambar 3. Model Penelitian 

 
Dalam lingkungan belanja online, kualitas 

layanan dapat didefinisikan sebagai evaluasi 
pelanggan secara keseluruhan dan penilaian 
mengenai kualitas pemberian layanan online. 

 
Table 2. Reliability, Average Variance Extracted, 

and Discriminant Validity 

 
 
Berdasarkan tinjauan literatur dari kualitas 

layanan online, DeLone &McLean  mencatat bahwa 
dimensi kualitas layanan seperti respon, kepercayaan 
dan empati sangat penting untuk kesuksesan e-
commerce. 

 Responsiveness: sejauh mana pelanggan 
merasakan layanan yang adalah responsif 
dan bermanfaat. 

 Trust: persepsi pelanggan tentang tingkat 
kepercayaan terhadap mekanisme yang 
disediakan oleh sebuah toko online. 

 Empati: perawatan dan perhatian individual 
sebuah toko online yang diberikan kepada 
pelanggan. 
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3. Kesimpulan 
 
Penelitian tentang Praktek Manajemen Kualitas 

dalam Pembelian (QMPP) pada praktek Sistem 
Informasi terkait dan efek gabungan mereka pada 
kinerja pembelian adalah sistem informasi praktis 
dalam pembelian, diukur menggunakan EDI, 
Internet, serta praktek-praktek terkait pemasok-
pembeli yang terintegrasi, akses pemesanan, 
informasi pemasok yang berkualitas, dan akses 
pemasok kepada pembeli dalam penjadwalan 
produksi. Penelitian terbaru oleh Sriram &Kekar  
dan Vickery mendukung pentingnya investasi 
teknologi informasi dan aplikasinya ketika 
merancang Sistem Informasi pembelian terkait yang 
terintegrasi. 

BPR mengubah cara manajer berpikir tentang 
bagaimana pekerjaan dilakukan. BPR dapat 
membantu perusahaan untuk mengubah proses 
bisnis mereka dari production-oriented kepada 
customer-oriented. Komunikasi antara staf penting 
dalam analisis proses bisnis yang diperlukan untuk 
implementasi yang sukses. 

Sistem mutu, termasuk desain website dan 
interaktivitas, menjadi faktor penentu yang 
signifikan dari kepuasan pelanggan.Hal ini 
menunjukkan bahwa desain website, kehandalan, 
akses, kenyamanan, dan kemudahan penggunaan 
adalah faktor utama dalam mengukur persepsi 
pelanggan tentang kinerja website.Selain itu 
mekanisme umpan balik yang sesuai dan alternatif 
pembelian harus disediakan dalam rangka menarik 
dan mempertahankan minat pelanggan di toko 
online. 

Dari ketiga jurnal tersebut, penulis melihat 
peluang untuk melakukan penelitian lanjutan tentang 
bagaimana menerapkan CRM yang mampu 
menjawab customer satisfaction pada berbagai jenis 
bisnis online dengan memanfaatkan sistem informasi 
berbasis web. 

 
4. Saran 

 
Melalui pembelajaran dari ketiga jurnal 

tersebut penulis mendapat gambaran tentang 
bagaimana membangun sebuah sistem informasi 
CRM berbasis web yang dapat diterapkan dalam 
pasar e-commerce serta membuka peluang penelitian 
lanjutan. Penelitian lanjutan yang dimaksud adalah 
bagaimana para pelaku bisnis dapat merencanakan, 
membangun, menerapkan dan memelihara sebuah 
sistem informasi berbasis web dalam penerapan 
customer relationship management dipasar e-
commerce B2C (Business to Customer). Metodologi 
Penelitian yang dapat digunakan adalah dengan 
berbagai metoda seperti: 

1) Deskripsi Sampel; menentukan sampel 
penelitian yang akan digunakan 

2) Pembangunan Skala; Dalam memberikan 
questioner para responden diminta untuk 
menunjukkan derajat jawaban mereka 
dengan skala tertentu. 

3) Studi Literatur 
4) Penyampaian Hipotesa 
5) Diskusi; dengan berbagai nara sumber. 
Dalam penelitian lanjutan yang mungkin dapat 

membahas tentang materi materi sebagai berikut: 
1 Dimensi kualitas website, yang 

membangun multi-dimensi yang terdiri 
dari kualitas sistem mutu, kualitas 
informasi, dan pelayanan. 

2 Keamanan, sejauh mana pelanggan percaya 
bahwa membayar online aman. 

3 Kualitas Layanan (Responsiveness, Trust, 
Empati), dimensi kualitas layanan seperti 
respon, kepercayaan dan empati sangat 
penting untuk kesuksesan e-commerce. 

4 Hubungan antara implementasi sistem 
CRM dan BPR di inisiasi pembangunan 
sistem CRM. 

5 Hubungan antara implementasi sistem 
CRM dan pembelajaran organisasi. 

6 Tingkat peningkatan kualitas hubungan 
antara perusahaan dan pelanggan setelah 
implementasi sistem CRM. 

7 Peningkatan kinerja organisasi setelah 
implementasi sistem CRM 

8 Desain website, sejauh mana pelanggan 
merasakan keramahan penggunaan saat 
berbelanja di sebuah toko online, yang 
terdiri dari kegunaan Website, kehandalan, 
kenyamanan akses, dan kemudahan 

9 Interaktivitas, sejauh mana pelanggan dapat 
berpartisipasi dalam suatu lingkungan 
berbasis multimedia interaktif. 
Interaktivitas mencakup mekanisme 
umpan balik dan keputusan pilihan 
pembelian ganda. 
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Abstrak 

Data di web dapat tersedia dalam format data terstruktur, semi struktur dan tidak terstruktur . Salah satu bentuk 
data terstruktur yang kerap disajikan pada halaman web adalah dalam bentuk tabel berbasis HTML. Pada 
keperluan bisnis kerap kali perlu untuk mengambil data dari berbagai sumber untuk digabungkan atau diproses 
lebih lanjut. Permasalahan yang timbul adalah bagaimana mengambil data dari tabel tersebut secara otomatis 
untuk kemudian dapat dilakukan proses lebih lanjut, seperti mengambil bagian yang dianggap penting, dan 
menggabungkan tabel dari halaman web yang lain. Penelitian yang dilakukan adalah mengembangkan algoritma 
untuk ekstraksi tiga bentuk tabel, yaitu tabel bentuk standar, tabel bentuk penggabungan baris (join row), dan 
tabel bentuk penggabungan cell/kolom (join coloum) dan memberikan ilustrasi dari algoritma yang 
dikembangkan. 
 
Kata kunci : ekstraksi tabel, join column, join row, website 
 
 
 
1. Pendahuluan 
  

Data di web yang disajikan dalam bentuk tabel 
berbasis HTML, merupakan data terstruktur 
sehingga isi tabel tersebut dapat diambil datanya 
untuk dipergunakan untuk pengolahan lebih lanjut. 
Saat ini, sudah banyak tool yang dapat digunakan 
untuk melakukan ekstraksi tabel di web secara 
otomatis, salah satunya adalah web page table 
extractor dari Advanced Neural Network 
Investing/ANNI [7] yang melakukan ekstraksi tabel 
dalam format HTML diubah ke bentuk dokumen 
HTML yang baru atau menjadi bentuk file csv atau 
menjadi teks dasar. 

Pada penelitian ini akan mengembangkan 
algoritma untuk melakukan ekstraksi dari tiga 
bentuk tabel, yaitu : tabel bentuk standar, tabel 
bentuk penggabungan baris (join row), dan tabel 
bentuk penggabungan cell/kolom (join coloum). 

Penelitian untuk menemukan algoritma dan 
memperbaiki algoritma ekstraksi tabel di web 
sudah banyak dilakukan. 

Penelitian untuk ekstraksi data pada HTML 
pernah dilakukan oleh Craven [1] dan Gatterbauer 
et.al [2] yang melakukan ekstraksi tabel di web. 
Penelitian yang dilakukan oleh Gruser [3] membuat 
tool graphical interfaces untuk ekstrak data di web, 
sedangkan Lerman et.al. [5] melakukan penelitian 
untuk ekstrak data dalam bentuk list dan tabel dari 
sumber web. Misalkan pada website penjualan 

online, informasi tentang suatu barang seperti 
spesifikasi dan harga barang disajikan dalam 
bentuk kalimat atau baris yang dianggap mudah 
untuk dibaca bagi pengunjungnya, sedangkan 
komputer tidak mengerti data mana yang dapat 
disebut sebagai class, property, instance, dan 
sebagainya. Unsupervised learning Algorithms 
untuk memperoleh struktur dari list dan tabel yang 
ada di web dengan mengacu pada format halaman 
dan data yang ada didalamnya. Dalam algoritma 
Lerman et.al. [5] ini dibutuhkan analisa dari 
beberapa halaman web sebelum akhirnya dapat 
melakukan ekstrak data menjadi kolom dan baris. 
Padahal bisa saja pada web hanya ada 1 (satu) 
halaman, dan dari 1 halaman tersebut butuhkan 
ekstrak data. 

Representasi pohon berdasarkan Document 
Object Model (DOM) yang merupakan penyusun 
suatu halaman web juga digunakan oleh peneliti 
untuk melakukan ekstraksi tabel yang ada di web, 
salah satunya digunakan oleh Lin et.al.[6]. 

Penelitian yang dilakukan oleh Gultom et.al 
[4] untuk ekstrak tabel di web dengan 
menggunakan aplikasi Xtractors, dimana aplikasi 
ini selain digunakan untuk mengekstrak juga untuk 
melakukan mashup. Aplikasi Xtractors mempunyai 
kemampuan untuk menterjemahkan secara otomatis 
Document Object Model (DOM) tree yang ada di 
HTML menjadi bentuk tabel yang sudah diekstrak. 

No Makalah : 128
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Algoritma dibuat menggunakan teknik rekursif 
dengan GUI yang user-friendly. 

Paper ini terbagi dalam empat bagian, pada 
bagian pertama merupakan pendahuluan yang berisi 
definisi masalah dan melihat beberapa literatur 
yang membahas topik sejenis. Bagian kedua akan 
menguraikan algoritma yang dikembangkan, dan 
bagian ketiga adalah ilustrasi terhadap tabel dengan 
menggunakan algoritma yang telah dikembangkan. 
Bagian terakhir merupakan penutup yang berisi 
kesimpulan. 
 
2. Rancangan Algoritma Ekstraksi Tabel 
 

Digunakan tiga bentuk tabel yang digunakan 
untuk pengembangan algoritma di penelitian ini, 
seperti terlihat pada tabel 1, 2, dan 3. 
 

Tabel 1. Bentuk 1 (Standar) 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 1 merupakan tabel standar dengan 
susunan baris dan kolom membentuk irisan satu per 
satu menjadi cell. 

 
Tabel 2. Tabel Bentuk 2 (Join Row) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 2 adalah tabel yang sudah dilakukan join 
antara baris. Pada contoh diatas dilakukan join 
terhadap baris yang ke-2 dan ke-3 pada kolom 3. 
 

Tabel 3. Tabel Bentuk 3(Join Column ) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Pada tabel 3 dilakukan join cell/kolom, contoh 

tabel diatas dilakukan join antara kolom 3 dan 
kolom 4 pada baris 3. 

Berikut ini adalah source code dari tiga bentuk 
tabel yang dirancang dengan menggunakan format 

HTML. Source code pada gambar 1 merupakan 
source code HTML untuk tabel bentuk standar 
dengan baris dan kolom tersusun satu per satu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Source Code Tabel Bentuk 1 
 

Pada gambar 2 memperlihatkan source code 
untuk bentuk tabel yang sudah dilakukan join baris. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. Source Code Tabel Bentuk 2 
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Gambar 3. Source Code Tabel Bentuk 3 
 

Gambar 3 merupakan source code HTML 
untuk bentuk tabel yang mengalami join kolom. 

Kemudian dibuat pohon class logika yang 
bersumber dari source code HTML dari ketiga 
bentuk tabel tersebut. 
 

 
 

Gambar 5. Pohon Tabel Bentuk 1 
 

Pohon tabel bentuk 1 (gambar 5) terdiri dari 3 
tingkatan, yaitu : <table>...</table>” sebagai root 
yang menjadi satu tabel, ”Row ke-1 s/d ke-4 : 
<tr>...</tr>” adalah branch yang akan menyusun 
banyaknya baris pada tabel, dan ”cell : 
<td>...</td>” sebagai leaf  yang membentuk baris 
menjadi kolom-kolom. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 6. Pohon Tabel Bentuk 2 

 
Gambar 6 memperlihatkan pohon untuk tabel 

bentuk 2 yang dilakukan join pada barisnya (join 
row), dengan susunan tingkatan pohon yang sama 
pada pohon tabel bentuk 1 (standar). Jika dilakukan 
join pada satu baris di tabel untuk baris ke-2 dan 
ke-3, maka cell pada baris ke-3 akan digabungkan 
dengan cell yang ada di baris ke-2, sehingga 
jumlah cell pada Row ke-3 jumlahnya akan 
berkurang satu (-1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 7. Pohon Tabel Bentuk 3 
 

Pohon tabel bentuk 3 (gambar 7) adalah join 
pada kolom, pohon ini juga mempunyai susunan 
tingkatan pohon yang sama dengan tabel bentuk 1 
(standar) yaitu : tabel sebagai root, row sebagai 
branch, dan cell sebagai leaf. Jika dilakukan join 
pada kolom ke-3 dan ke-4 yang berada pada baris 
ke-3, maka cell ke-4 yang ada di baris ke-3 akan 
digabungkan dengan cell ke-3 yang ada dibaris 
yang sama, sehingga jumlah cell pada Row ke-3 
jumlahnya berkurang satu (-1). 

Melihat dari karakter tabel dan tree model 
yang dibangun dari tiga tabel, diasumsikan row ke-
1 adalah berisi property dari tabel yang 
bersangkutan, dimana cell setiap kolom di row ke-1 
merupakan detail property yang bersangkutan. 
Sedangkan cell pada row yang berikutnya 
merupakan data yang bersesuaian dengan judul 
property pada kolom di atasnya. Permasalahan 
adalah untuk mengatasi row dan kolom yang 
digabung dan cell yang berisi tabel. 

Algoritma ekstraksi untuk tiga bentuk tabel 
yang dikembangkan mempunyai aturan sebagai 
berikut : 
1. Jika tag pertama yang ditemukan adalah 

<html> maka dapat dilakukan ekstraksi. 
2. Semua tag, dan string sebelum tag <table> 

diabaikan karena bukan bagian dari tabel. 
3. Tag dan string yang ditemukan setelah tag 

<table> dan sebelum tag </table> merupakan 
penyusun tabel. 

4. Tag dan string setelah tag </table> diabaikan 
karena bukan lagi bagian dari tabel. 

5. Baris pada tabel diawali dengan tag <tr> dan 
diakhiri dengan </tr>, dan jumlah baris yang 
menyusun tabel tergantung dari jumlah tag 
<tr> ... </tr> yang ada didalam tag <table> ... 
</table> 
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6. Tag <tr> ... </tr> yang pertama (row pertama) 
terdiri dari beberapa cell dimana setiap cell 
adalah nama property dari tabel. 

7. Tag <tr> ... </tr> kedua dan selanjutnya 
merupakan isi atau data dari tabel. 

8. Jumlah row di tentukan dari banyaknya <tr> ... 
</tr>, tetapi bisa terjadi penggabungan row 
sehingga jumlah row pada sebuah kolom bisa 
berbeda (lihat aturan 11) 

9. Tag <td> berada didalam tag <tr> yang 
menandakan kolom yang menyusun baris 
tersebut, dan akan diakhiri dengan tag </td>, 
isi dari <td> ... </td> disebut cell. Jumlah 
kolom pada satu baris ditentukan dari jumlah 
tag <td> ... </td> yang ada didalam tag <tr> 
...</tr>, kecuali ditemukan kondisi seperti 
aturan 10. 

10. Jika diantara <td> ... </td> ditemukan variabel 
”colspan” berarti beberapa kolom digabungkan 
menjadi 1, sehingga jumlah kolom akan 
berkurang sebanyak nilai colspan-1. 

11. Jika diantara <td> ... </td> ditemukan variabel 
rowspan berarti beberapa row digabungkan 
menjadi 1, sehingga jumlah baris akan 
berkurang sebanyak nilai rowspan-1 

 
Dengan aturan pada ekstraksi tabel diatas, 

maka berikut ini adalah algoritma ekstraksi untuk 
tiga bentuk tabel yang dikembangkan : 
 
Algoritma Ekstraksi Tabel Dasar 
 
Input  
    Tabel HTML; 
 
Proses 

1. Baca tag <table> .......... tag </table>; 
2. Hitung tag <tr>....</tr> di tag <table> ... </table>, 

jumlah <tr>....</tr> = R; #jumlah baris dalam tabel 
3. Hitung tag <td> ... </td> di tag <tr> ... </tr> yang 

pertama, jumlah <td> ... </td> = C; #jumlah kolom 
dalam baris 

4. {Tag <td> ... </td>}<tr> ... </tr>1 = {nama property}; 
5. Tag <tr> ... </tr>m...R;  
6.       Tag <td> ... </td>m,n..C  
7.           Jika colspan (cs) > 1 maka C = C – (cs -1) ; 
8.           Jika colspan (cs) > 1 maka cellm,n = cellm,n U 

...U cellm,n+cs-1; 
9.            Jika rowspan (rs) > 1 maka R = R – (rs-1) ;  
10.            Jika rowspan (rs) > 1 maka cellm,n = cellm,n U 

...U cellm+rs-1,n; 
 
Output Data 
    {Properties} = {cell1,1..C}; 
     Record = Individu = {cellm,1..C}; 

 
 
 
3. Illustrasi 
 

Mengacu kepada algoritma data ekstraksi akan 
didemonstrasikan untuk mengekstrak contoh tabel 
pada tabel 4. 
 

 
 

Tabel 4. Tabel Ilustrasi Join Row & Join Kolom 
 
 
 
 
 
 
 

Berikut ini adalah HTML dari tabel ilustrasi 
join row dan kolom dengan langkah-langkah 
algoritma ekstraksi tabel yang dikembangkan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 8. HTML Tabel Ilustrasi (a) 

 
Pada gambar 8 adalah awal HTML dengan 

dibaca nya tag <html>, kemudian di baca tag 
<tabel> yang merupakan langkah 1 dari algoritma 
sebagai awal dari tabel yang akan diekstraksi. 
Langkah 2 algoritma adalah dibacanya tag <tr> ... 
</tr> sebagai row, dan pada gambar diatas tag <tr> 
... </tr> merupakan row yang ke-1 yang selanjutnya 
akan dihitung semua tag <tr> ... </tr> yang ada 
pada tag <table> ... </table>. Kemudian langkah 3 
dibaca tag <td> ... </td> sebagai cell dari satu row 
yang ada didalam tag <tr> ... </tr> yang pertama, 
dan dihitung jumlahnya. (didapatkan C = 15). Pada 
tag <tr> ... </tr> yang pertama kali dibaca akan 
menjadi nama property yang merupakan langkah 4 
dari algoritma. 
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Selanjutnya akan dibaca tag <tr> ... </tr> yang 
kedua dan ketiga, yang dapat dilihat pada gambar 9 
berikut ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 9. HTML Tabel Ilustrasi (b) 
 

Gambar 9 terdapat dua tag <tr> ... </tr> yang 
menjadi row ke-2 dan row ke-3. Dibaca ada kondisi 
dimana colspan > 1 (cs = 3), maka akan dilakukan 
penggabungan cell yang ada di row ke-2 sebanyak 
tiga cell (langkah 7 dan 8 dari algoritma). Selain 
itu, ditemukan juga kondisi rowspan > 1 (rs = 3), 
maka akan dilakukan penggabungan satu cell yang 
ada di row ke-2, row ke-3, dan row ke-4, yang 
mengakibatkan jumlah cell yang ada di row ke-3 
dan row ke-4 berkurang satu (langkah 9 dan 10 dari 
algoritma). 

Tag <tr> ... </tr> yang menandakan row ke-4 
dapat dilihat pada  gambar 10. Pada row ke-4 ini, 
jumlah cell berkurang satu karena adanya 
penggabungan row yang ada di row ke-2. 

Pada gambar 11, merupakan tag <tr> ... </tr> 
untuk row ke-5. Kemudian dibaca tag </table> 
yang merupakan akhir dari pembacaan tabel dan 

adanya tag </html> yang menjadi penutup dari 
perintah html. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 10. HTML Tabel Ilustrasi (c) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gambar 11. HTML Tabel Ilustrasi (d) 
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4.  Penutup 
 

Penelitian ini dikembangkan algoritma untuk 
melakukan ekstraksi pada tiga bentuk tabel, yaitu 
tabel bentuk standar, tabel bentuk penggabungan 
baris (join row) dan tabel bentuk penggabungan 
cell/ kolom (join column). 
 

Selanjutnya, dari algoritma yang 
dikembangkan ini dapat diujikan untuk berbagai 
bentuk konfigurasi tabel lainnya, seperti tabel 
dalam tabel. Aplikasi yang dikembangkan akan 
bermanfaat untuk otomatisasi pengambilan data 
terstruktur dari Internet secara langsung 
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Abstrak 

Kompetisi global serta ledakan informasi merupakan pengetahuan dan sumber daya penting yang telah merubah 
tatanan kerja perusahaan saat ini. Perubahan yang terjadi menuntut peningkatan daya saing dari sebuah 
organisasi atau perusahaan. Perguruan Tinggi sebagai sebuah organisasi pun tak luput dengan proses perubahan 
yang terjadi. Dalam era informasi global yang penuh perubahan maka perguruan Tinggi di Indonesia pun harus 
berubah sebagai bagian dari tatanan masyarakat global. Dengan jumlah sumber daya manusia yang besar maka 
perguruan tinggi Indonesia dituntut untuk berkiprah secara profesional, kompetitif dan berkualitas dalam 
mengelola manajemennya. Untuk mewujudkan hal tersebutManajemen Sistem Informasi yang handal 
merupakan syarat utama dalam  tata kelola Institusi perguruan tinggi. Untuk mengidentifikasi langkah perubahan 
yang fundamental bagi perguruan tinggi maka diusulkan suatu pendekatan yaitu dengan Business Process 
Reengineering (BPR) dalam membangun Manajemen Sistem Informasi Perguruan Tinggi di Indonesia dengan 
sasaran aspek qualitasnya berbasis karakteristik World Class University (WCU) sebagai arah tren perubahan 
perguruan tinggi di Indonesia. 
 
Kata kunci : Business Process Reengineering, Perguruan Tinggi, Manajemen Sistem Informasi 
 
 
1. Pendahuluan 
Sejak industrialisasi produksi, kebangkitan industri 
jasa dan ledakan teknologi informasi, kecepatan 
perubahan lingkungan bisnis tak terbantahkan. 
Selama satu dekade terakhir, dari segala penjuru 
dunia telah terjadi perubahan besar-besaran di dunia 
bisnis, dari sektor keuangan sampai jasa pendidikan, 
dari sektor telekomunikasi hingga layanan 
kesehatan. Yang menarik adalah perubahan yang 
terjadi tersebut kerap harus dibayar mahal dan tidak 
bisa dipandang remeh. Telah banyak kita lihat 
bagaimana perusahaan besar akhirnya tumbang 
karena kalah bersaing dengan perusahaan bisnis 
yang lebih kecil, Siklus hidup produk atau barang 
yang semakin singkat membuat perusahaan harus 
selalu berinovasi terus menerus, kondisi pasar yang 
tidak bisa diprediksi. Pada tahun 80-an istilah TQM 
(Total Quality Management) diperkenalkan sebagai 
alat untuk melakukan proses perbaikan, namun di 
tahun 90-an Business Process Reengineering atau 
biasa disingkat BPR diperkenalkan sebagai sebuah 
inovasi proses terutama bagi perusahaan Amerika 
Serikat dikarenakan adanya persaingan dari 
perusahaan Jepang. BPR merupakan sebuah konsep 
tentang proses perbaikan dengan melakukan proses 
perubahan yang radikal berdasarkan proses 
bisnis. Hammer and Champy (Jones, 1997) 
menyatakan 

 
The fundamental analysis and radical redesign 
of business processs to achieve dramatic 

improvement in critical measures of 
performance. 
 

Hal tersebut dengan sangat jelas menjadikan dasar 
berfikir kembali (rethinking) dan perancangan 
kembali (redesign) secara radikal yang bertujuan 
untuk perbaikan dalam kinerja yang kontemporer 
seperti biaya, kualitas, layanan dan kecepatan. Pada 
prinsipnya inisiasi BPR adalah mengintegrasikan 
fungsi-fungsi tugas pada tiap-tiap unit yang 
berhubungan dengan suatu proses bisnis melalui 
proses fungsi yang menyatu. Pertanyaan yang 
mendasar adalah bagaimana dengan perguruan 
tinggi sendiri? Sebagai Center of excellent, sebagai 
embrio dan tempat lahirnya konsep BPR, maka 
sejauh mana perguruan tinggi telah melakukan 
perubahan untuk dirinya dalam menyesuaikan 
kebutuhan masyarakat dan industri? Di Amerika, 
pada akhir tahun 1970-an menurut Karol dan 
Ginsburg(1980) bahwa pada saat itu, Perguruan 
Tinggi di Amerika dihadapkan pada masalah 
a. Hilangnya kepercayaan pada manfaat 

pendidikan tinggi;  
b. Meningkatnya persaingan antar Perguruan 

Tinggi;  
c. Membumbungnya biaya pendidikan;  
d. Maraknya pembukaan Community College yang 

lebih dekat secara geografis dengan mahasiswa 
dan berbiaya rendah;  

e. Meningkatnya kepedulian terhadap manajemen 
pendidikan yang lebih efektif; dan  

No Makalah : 129
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Isu yang paling gencar muncul pada saat itu adalah 
upaya manajemen mencari sumber dana Non-Tuition 
Fee, termasuk pemanfaatan teknologi informasi  
juga merupakan usaha menerapkan BPR dalam 
konteks Perguruan Tinggi dan hasilnya adalah di era 
sekarang perguruan tinggi Amerika sangat 
mendominasi Kelompok Perguruan Tinggi 
berkualitas dunia (World Class University) dalam 
berbagai indikator dan standardisasi penilaian 
Perguruan Tinggi di Dunia[4]. Bagaimana dengan 
kondisi perguruan tinggi di Indonesia?. Walaupun 
dengan konteks budaya yang berbeda, terlihat bahwa 
masalah Perguruan Tinggi di Indonesia untuk 
beberapa aspek terlihat sama. Artinya kondisi yang 
terjadi di Indonesia saat ini mirip dengan kondisi 
yang terjadi di Amerika pada tahun 70-an. Dengan 
jumlah perguruan Tinggi yang mencapai 3000-an, 
adakah Perguruan Tinggi Indonesia masuk dalam 
kelompok Perguruan Tinggi kelas dunia bersanding 
dengan Perguruan Tinggi seperti MIT, UCLA, 
Tokyo University dan sebagainya. Yang menjadi 
akar permasalahan adalah proses bisnis yang terjadi 
di perguruan tinggi Indonesia kerap kali tidak 
sejalan dengan tuntutan perubahan lingkungan. 
Sistem yang berjalan dalam perguruan tinggi 
Indonesia baik PTN maupun PTS tidak berjalan 
dengan baik, seringkali antara pengajaran, penelitian 
dan penggabdian masyarakat atau Tri Dharma 
Perguruan Tinggi sebagai aktivitas utama tidak 
terintegrasi dengan baik sebagai sebuah sistem, 
terkesan jalan masing-masing karena sumber daya 
informasi yang dikelola tidak alignment.  Dengan 
demikian untuk memulainya dibutuhkan kesadaran 
untuk membangun Manajemen Sistem Informasi 
yang handal berbasis karakteristik World Class 
University (WCU). 
 
2. Pembahasan 
2.1 Perguruan Tinggi Indonesia & Karakteristik 
World Class University (WCU) 
Pendidikan tinggi merupakan salah satu faktor kunci 
dalam upaya memajukan kehidupan dan 
kesejahteraan masyarakat suatu bangsa. Pemerintah 
melalui Kementerian Pendidikan Nasional 
(Kemendiknas) yang sekarang berubah menjadi 
Kemendikbud  mendorong dan membantu beberapa 
universitas yang berpotensi untuk berproses 
menuju World Class University. Sebuah universitas 
yang telah menduduki ranking tertentu dapat 
diartikan telah masuk dalam kategori World Class 
University. Menurut Philip G Albach(2005) World 
Class University (WCU) adalah universitas yang 
memiliki ranking utama di dunia dan memiliki 
standar internasional dalam keunggulan (exellence) 
mencakup :  
a. Keunggulan dalam riset yang diakui 

masyarakat akademis internasional melalui 
publikasi internasional. 

b. Keunggulan dalam tenaga pengajar (profesor) 
yang berkualitas tinggi dan terbaik dalam 
bidangnya. 

c. Keunggulan dalam kebebasan akademik dan 
kegairahan intelektual. 

d. Keunggulan manajemen dan governance. 
e. Fasilitas yang memadai untuk pekerjaan 

akademis (perpustakaan yang lengkap, 
laboratorium yang mutakhir). 

f. Pendanaan yang memadai untuk menunjang 
proses belajar mengajar dan riset. 

g. Keunggulan dalam kerjasama internasional 
dalam program akademis dan riset. 

Kusumastanto (2007) dari IPB mengatakan terdapat 
beberapa kriteria World Class University, 
diantaranya adalah 40% tenaga pendidik bergelar 
Ph.D, publikasi Internasional 2 paper/staff/tahun, 
jumlah mahasiswa pascasarjana 40% dari total 
populasi mahasiswa (student body), anggaran riset 
minimal US$ 1.300/staf/tahun, jumlah mahasiswa 
asing lebih dari 20% dan Information 
Communication Technology (ICT) 10KB/mhs. Li 
Lan qing dalam bukunya "Education for 1.3 Billion" 
menggambarkan bahwa World Class University 
adalah universitas yang mempunyai reputasi 
akademik yang mapan dan didukung sumberdaya 
akademik yang kaya. Adapun karakteristik WCU 
meliputi : 
a. Mempunyai tim dosen dan pakar di bidangnya 

masing-masing yang diakui dunia. 
b. Kemampuan perguruan tinggi menghasilkan 

lulusan yang berkualitas dalam memasuki pasar 
kerja. 

c. Menjunjung tinggi kebebasan akademik dan 
mendorong inovasi teoritis. 

d. Adanya sejumlah program studi andalan dan 
mempunyai spektrum lengkap. 

e. Lebih berkonsentrasi pada program 
pascasarjana, khususnya program doktor. 

f. Sebagai tempat terciptanya pengetahuan baru 
sehingga merupakan sumber pemikiran, 
gagasan, teori dan teknologi baru. 

g. Memiliki warisan budaya. 
h. Mempunyai kontribusi dalam pembangunan 

sosio ekonomi bagi negara /dan kawasan 
sekitarnya.  

Ada empat pilar kunci dari pendekatan world class 
university, yaitu research quality , teaching quality, 
graduate employability, dan international outlook. 
Sementara itu berdasarkan peringkat perguruan 
tinggi di Indonesia yang dibuat oleh beberapa 
lembaga pemeringkat perguruan tinggi di dunia 
seperti Times Higher Education Supplement dari 
Majalah Times, Academic Ranking of World 
Universities  oleh Universitas Shanghai Jiao Tong, 
China dan Webometric Ranking of World 
Universities oleh National Research Council, 
 Spanyol, menempatkan perguruan tinggi teratas 
Indonesia tertinggal di belakang lembaga sejenis di 
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negara-negara tetangga Asia Tenggara seperti 
Singapura, Thailand, maupun Malaysia. Hal ini 
menunjukkan bahwa bangsa Indonesia belum 
berhasil secara optimal menggunakan sumberdaya 
yang ada dalam menciptakan pendidikan yang 
berkelas dunia berdasarkan kriteria-kriteria lembaga 
pemberi peringkat internasional yang diakui[6]. 
  
2.2 Manajemen sistem informasi  
Untuk memahami sistem Informasi secara integral, 
kita mulai dari pemahaman bahwa sistem informasi 
berisi informasi tentang personal atau orang-orang 
tertentu, tempat-tempat dan lingkungan serta segala 
sesuatu yang berkaitan dengan organisasi yang dapat 
diketahui. Sebagaimana didefinisikan secara teknis 
berikut ini: 
 

Suatu Sistem Informasi adalah satuan 
komponen yang saling berhubungan yang 
mengumpulkan (atau mendapatkan-kembali), 
memproses, menyimpan dan mendistribusikan 
informasi untuk mendukung pengambilan 
keputusan dan kendali dalam sebuah 
organisasi. Sebagai tambahan terhadap 
pendukung pengambilan keputusan kordinasi, 
dan kendali, sistem informasi dapat juga 
membantu para manajer dan karyawan untuk 
meneliti permasalahan, memvisualisasikan 
pokok-pokok yang kompleks dan menciptakan 
produk-produk baru[1]. 

 
Sistem informasi sebagai sebuah sistem tentu 
memiliki aktivitas berupa Input, process dan Output. 
Tahapan-tahapan tersebut tentu saja melibatkan 
berbagai entitas yang kita sebut saja sebagai bagian 
dari lingkungan sistem informasi seperti customers, 
suppliers, stokeholders dan sebagainya[1]. 
 

 
 

Gambar 1 Diagram Integrasi Informasi 
 
Masih banyaknya perguruan tinggi di Indonesia 
yang belum memahami pentingnya sebuah 
Manajemen sistem informasi akan mempersulit 
proses dan arah pengembangan institusi. Oleh 
karena itu, diperlukan suatu perubahan yang 
fundamental dalam memahami tata kelola sebuah 

perguruan tinggi yaitu dengan pendekatan Business 
Process Reengineering (BPR)  
   
2.3 Esensi Business Process Reengineering (BPR)  
Tujuan dari Business Process Reengineering (BPR) 
adalah mendesain kembali dan merubah proses 
bisnis yang telah berjalan dengan perubahan yang 
dramatis dan radikal dalam meningkatkan kinerja 
organisasi. Sharma (2006) mengemukakan bahwa 
Business Process Reengineering (BPR) merupakan 
transformasi proses-proses yang secara bersama 
membentuk suatu komponen dari sebuah sistem 
yang lebih besar dan bertujuan untuk 
memungkinkan organisasi mampu memberdayakan 
diri mereka sebagai solusi bisnis teknologi 
kontemporer dan inovasi[5].  
 
2.3.1 Tahap-tahap yang dilakukan dalam BPR 
Terdapat lima langkah pendekatan model Business 
Process Reengineering menurut Davenport dan 
Short (1990) yaitu : 
1. Mengembangkan visi dan proses tujuan bisnis.  

BPR yang mempunyai sebuah visi bisnis 
menunjukkan tujuan-tujuan yang spesifik 
seperti pengurangan biaya, pengurangan waktu 
dan peningkatan kualitas output. 

2. Melakukan identifikasi terhadap proses bisnis 
yang akan di desain ulang, Pada umumnya 
perusahaan menggunakan pendekatan yang 
berfokus pada proses yang paling penting atau 
yang mempunyai konflik yang paling tinggi 
dengan visi bisnis.  

3. Memahami ukuran dari proses yang ada untuk 
menghindari pengulangan kesalahan untuk 
memberikan dasar dalam perbaikan di masa 
yang akan datang. 

4.  Mengidentifikasi tingkat kemampuan Teknologi 
Informasi dalam mempengaruhi BPR. 

5.  Merancang dan membuat prototype proses yang 
baru. 

 
2.3 Pemodelan dan Perancangan Business 
Process Management (BPR) pada Manajemen 
Sistem Informasi Perguruan Tinggi 
Untuk mempermudah perancangan dan pemodelan 
Business Process Management (BPR) maka proses-
proses yang sudah berjalan selama ini di perguruan 
tinggi di redesain dengan mendefinisikan proses 
bisnis yang esensial dari sebuah Perguruan Tinggi. 
Undang-Undang Pendidikan Nasional menetapkan 
aktivitas inti dari perguruan Tinggi yaitu Tridharma 
Perguruan Tinggi yang meliputi: 

a. Pendidikan dan Pengajaran 
b. Penelitian 
c. Pengabdian pada Masyarakat    

Atas dasar itulah maka proses bisnis yang akan di 
reengineering berangkat dari konsep dasar tersebut 
yaitu Tri Dharma Perguruan Tinggi.  
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2.4 Framework yang diusulkan 
Framework yang diusulkan dalam Business Process 
Reengineering (BPR) Perguruan Tinggi di Indonesia 
adalah  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Gambar 2 Usulan Framework BPR 
 

Penerapan tata kelola Perguruan Tinggi sebaiknya 
dikelola dalam sistem manajemen mutu & strategi 
yang sejalan dengan standard-standard World Class 
University (WCU). Banyak standar yang dapat 
dipakai namun dalam konteks ini, usulan standar 
yang dapat dipakai adalah seperti ISO 9001, 
Malcoml Baldrige for Performance Excellence 
(MBPE), didasarkan pada Standard Nasional 
Pendidikan (SNP) dan indikator-indikator Badan 
Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)[3].  
Alasan Standardisasi yang dapat digunakan dalam 
usulan BPR adalah 
1. ISO 9001:2008, merupakan standar 

internasional yang dapat digunakan berkaitan 
dengan monitoring proses bisnis yang 
berlangsung di Perguruan Tinggi. 

2. Malcolm Baldridge, standar internasional ini 
dapat digunakan untuk mengintegrasikan sistem 
nilai dan budaya masyarakat Indonesia ke dalam 
kultur manajemen Perguruan Tinggi 
dikarenakan standar ini sangat ditentukan oleh 
faktor kepemimpinan. Standar Nasional 
Pendidikan (SNP), standar ini mengacu kepada 
Undang-undang Pendidikan Nasional mengenai 
batas minimal sumber daya yang harus dipenuhi 
oleh sebuah Perguruan Tinggi di Indonesia. 

3. BAN-PT, Standar BAN-PT digunakan karena 
indikator yang digunakan oleh BAN-PT  
mengacu kepada indicator World Class 
University untuk Evaluasi Diri dan Borang baru 
2010.     

Dengan demikian kedepannya, proses bisnis yang 
diciptakan akan memperoleh pengakuan sekaligus 
yang diharapkan dapat diperoleh dari masyarakat 
melalui sertifikasi ISO dan Baldrige Award serta 
dari Pemerintah melalui Akreditasi Program Studi 
maupun Institusi. Keempat standar tersebut mampu 

menjadi landasan dalam penentuan transformasi 
siklus manajemen, proses, dan pengukuran.  
 

 
2.5 Fokus Manajemen Sistem Informasi 
Perguruan Tinggi 
Pengelolaan manajemen sistem informasi institusi 
yang dijalankan di Perguruan Tinggi terbagi dalam 
beberapa sistem manajemen sesuai dengan objek 
yang dikelola seperti visi dan misi, mutu, akademik, 
keuangan, sarana dan prasarana serta IT dan 
sebagainya.  Setiap sistem manajemen saling terikat 
antara satu dan yang lain melalui proses. Sistem ini 
menggambarkan pengelolaan Perguruan Tinggi 
dalam perspektif Mutu dan Pengembangan dimana 
didalam prosesnya, juga melibatkan sistem 
manajemen yang lain. Oleh karena itu kerangka 
pendekatan yang digunakan untuk memberikan 
deskripsi kerja proses. Proses utama dan proses 
pendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah, 
1. Proses Pengembangan Skill Mahasiswa kita 

sebut saja D1 Pendidikan dan pengajaran 
2. Proses Pengembangan Kepakaran Dosen Dan 

Staf kita sebut saja D2 Penelitian 
3. Proses Layanan Kepakaran kita sebut D3  

Pengabdian pada Masyarakat 
4. Proses dan Instrumentasi Pendukung (Sumber 

Daya dan Layanan Stakeholder) 
 
2.6 Format Deskripsi Proses Utama (Tri Dharma 
Perguruan Tinggi)  
Setiap proses yang dilaksanakan akan memiliki 
kriteria mutu proses dan kriteria mutu layanan yang 
diberikan oleh proses dimaksud. Kriteria mutu 
proses dan mutu layanan ini merupakan turunan dari 
standard mutu dan pengembangan Perguruan Tinggi 
yang harus diukur, dievaluasi, dan ditentukan 
langkah atau upaya-upaya peningkatan efektivitas 
dan efesiensinya secara terus menerus. Dengan 
demikian proses pengelolaan mutu untuk 
memastikan terjadinya peningkatan secara 
berkelanjutan dapat digambarkan sebagai berikut, 
 

 
Gambar 3 Usulan siklus dalam BPR 

 
Standar 
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2.7 Identifikasi Proses Bisnis dalam rantai Sistem 
2.7.1 D1-Proses Bisnis Pengembangan Skill 
Mahasiswa 
Proses bisnis pengembangan skill mahasiswa adalah 
pengembangan kompetensi yang dimiliki mahasiswa 
sehingga memenuhi standard profil kompetensi yang 
telah ditetapkan oleh program studi. Mahasiswa 
yang telah memenuhi standard profil kompetensi 
program studi disebut sebagai lulusan. Lulusan 
merupakan output dari proses bisnis pengembangan 
kompetensi, sedangkan input yang dibutuhkan 
adalah calon mahasiswa. Lulusan yang sudah 
bekerja selanjutnya dikenal sebagai alumni 
(outcome). 
 
2.7.2 D2-Proses Bisnis Pengembangan 
Kepakaran Dosen & Staf 
Proses bisnis pengembangan kepakaran dosen dan 
staf adalah pengembangan kepakaran yang dimiliki 
dosen dan staf sehingga memenuhi standard profil 
kepakaran yang telah dituangkan dalam rencana 
pengembangan kepakaran dosen dan staf. 
Diharapkan dengan dipenuhinya standard kepakaran 
dimaksud, kapabilitas dosen dan staf untuk 
berkontribusi dalam kegiatan tridharma perguruan 
tinggi dan pengembangan institusi melalui 
kepakaran yang dimiliki dapat terwujud. Output  
yang diharapkan adalah adanya publikasi dan 
perluasan jaringan kepakaran yang dapat 
meningkatkan nilai tambah bagi Perguruan Tinggi. 
 
2.7.3 D3 - Proses Bisnis Layanan Kepakaran 
Proses bisnis layanan kepakaran dosen dan staf 
adalah layanan kepakaran dan kemitraan dengan 
industri dan masyarakat dalam rangka membangun 
nilai tambah bersama sesuai kepakaran yang dimiliki 
oleh Perguruan Tinggi. 
 
2.8 Transformasi Sistem 
Gambaran lingkup transformasi sistem dapat 
digambarkan sebagai model bisnis Perguruan Tinggi 
sebagai berikut 

 
Gambar 4 Pendefinisian Proses dalam BPR 

 
Pendekatan yang dilakukan adalah mendasarkan 
definisi proses pada 4 (empat) pertimbangan, yaitu 
a. Pertimbangan rantai nilai yang merupakan 

tahapan-tahapan transformasi yang dibutuhkan 
dalam menghasilkan produk sesuai spesifikasi 

yang diinginkan dari proses Tri Dharma 
Perguruan Tinggi. 

b. Pertimbangan pengelolaan proses (fungsi 
manajerial) 

c. Rentang tanggungjawab (tertuang dalam 
referensi dan aturan) 

d. Pembelajaran berbasis kinerja sesuai sasaran 
mutu proses dan mutu layanan yang digunakan 
dalam evaluasi diri untuk perbaikan 
berkelanjutan sesuai kebijakan mutu dan 
pengembangan Perguruan Tinggi yang 
bersangkutan 

Adapun rantai nilai yang dibangun harus terintegrasi 
dalam input, proses dan output dimana input 
perguruan tinggi adalah student, faculty (dosen), 
staf. Kemudian proses yang dilandasi Tridharma PT 
yang terkait, dan output yang meliputi Industri, 
Science & technology serta society (lingkungan 
masyarakat) sebagaimana bagan berikut ini:    

 
 

Gambar 5 Rantai Nilai Sistem integrasi dalam 
BPR 

 
Pengelolaan proses meliputi 4 (empat) kegiatan 
utama yang akan memberikan arah dalam 
pengelolaan proses. Empat kegiatan utama tersebut 
adalah proses manajemen yang meliputi 
a. Perencanaan Proses (Planning) 
b. Pengorganisasian Proses (Organizing) 
c. Pelaksanaan Proses (Implementation / 

actulization) 
d. Pengendalian Proses (Controlling) 

Proses-proses yang dimaksud dapat diturunkan 
dengan penyesuaian standar yang digunakan 
sebagaimana table berikut ini: 

Kode Deskripsi Proses 
Ref 

Borang 
Ref  
ISO 

Jumlah 
SOP 

D1 
D1 - Proses Bisnis 
Pengembangan Skill 
Mahasiswa     

  

D1.1 
D1.1 : Penerimaan 
Mahasiswa Baru      

D1.2 
D1.2 : Registrasi Mahasiswa 
Baru      

D1.3 : xxxx 

D2 
D2 - Proses Bisnis 
Pengembangan Kepakaran 
Dosen & Staf     
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D2.1 
D2.1 : Rekrutmen Dosen & 
Staf      

D21.1 D21.1 : Rekrutment Dosen     

D21.2 D21.2 : xxxx     

D3 -  
D3 - Proses Bisnis Layanan 
Kepakaran      

D3.1 D3.2 : xxxx     

Support Support & Instrumentations     

SI.1  
SI.1 : Institusi (Organisasi) 
& Layananya      

SI.3  
SI.3 : Kurikulum & 
Layanannya      

SI.15 SI.15 : xxxxx     

  JUMLAH     

Tabel 1 Penurunan Proses 
Untuk memudahkan perancangan proses maka patut 
diperhatikan rentang tanggung jawab dalam 
kepemimpinan Perguruan Tinggi yang digambarkan 
sebagai berikut: 

 
 

Gambar 6 rentang tanggung jawab 
 
Pada level antara pimpinan dan kegiatan operasi 
terdapat pekerjaan manajerial yang harus 
mempertemukan dan memastikan terlaksananya 
kebijakan dan strategi yang telah dibuat dalam 
kegiatan teknis dan operasional[3]. 
 
2.9 Perbaikan Proses Bisnis Tri Dharma 
Perguruan Tinggi 
Sejalan dengan bertambahnya kegiatan dan 
pengalaman organisasi, maka perubahan terhadap 
proses bisnis yang ada dapat dilakukan dengan tetap 
mengingat efektivitas organisasi dan proses yang 
ada.   

 

Gambar 7 Usulan Proses Monitoring dan Evaluasi 
 
Siklus ini diharapkan akan memberikan kedewasaan 
proses bisnis dan peningkatan mutu proses tridharma 
perguruan tinggi yang berlangsung di Perguruan 
Tinggi di Indonesia. 
 
3. Kesimpulan 
Ada beberapa faktor yang menyebabkan suksesnya 
BPR di sebuah Perguruan Tinggi. Pertama, pada 
tahap awal BPR harus diintegrasikan dengan visi 
perusahaan, tujuan dan strategi. Proses bisnis baru 
harus didesain dan konsisten dengan aspek-aspek 
perubahan. Kedua, BPR yang sukses membutuhkan 
restrukturisasi yang lengkap pada penggerak kunci 
dari perilaku organisasi. Peranan dan tanggung 
jawab, pengukuran kinerja dan insentif, struktur 
organisasi, teknologi Informasi, sistem nilai dan 
keahlian harus diubah sebagai hasil dari BPR. Yang 
menjadi catatan penting adalah BPR harus 
terintegrasi dengan process-based management tools 
yang lain seperti TQM, benchmarking, process 
mapping dan team based operation. Inovasi radikal 
dan continous improvement dapat dicapai secara 
stimultan dengan mengintegrasikan process-based 
management diatas. Dengan melakukan perancangan 
dan desain proses yang benar maka diharapkan 
Perguruan Tinggi di Indonesia kelak dengan cepat 
akan sejajar dengan Perguruan Tinggi Kelas Dunia.   
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Abstrak 

Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat pada abad ini telah mempengaruhi pola hidup masyarakat. 
Android merupakan salah satu sistem operasi yang terdapat pada handphone. Sistem operasi memudahkan 
pengguna dalam mengatur file dan menjalankan aplikasi pada perangkat handphone tersebut. Benchmark 
merupakan salah satu cara untuk mengukur kehandalan dari sebuah hardware. Benchmark sendiri biasa 
digunakan untuk mengetes kecepatan dan kehandalan komputer atau notebook. Tidak hanya komputer, sekarang 
perangkat mobile pun biasa diuji melaui proses benchmark ini. Hal tersebut disebabkan karena chip pada 
perangkat mobile saat ini menggunakan processor berkecepatan tinggi dengan fungsi yang lebih kompleks. 
Kinerja sistem operasi yang sekarang berkembang telah memenuhi standard namun belum optimal. Dengan 
aplikasi benchmarking dapat mengetahui kinerja dari masing-masing bagian dalam suatu sistem operasi yang 
sedang berjalan, sehingga bagian-bagian tersebut dapat dikembangkan agar penggunaanya menjadi lebih 
maksimal. 
 
Kata kunci : perbandingan, benchmarking, android 
 
 
 
1. Pendahuluan 
 

Perkembangan teknologi informasi yang begitu 
pesat pada abad ini telah mempengaruhi pola hidup 
masyarakat. Bermacam-macam inovasi di dalam 
perkembangan teknologi informasi sudah mulai 
dikenal oleh masyarakat. dengan karakteristik 
masyarakatnya yang memiliki keinginan untuk 
mendapatkan fasilitas yang fleksibel, efisien, dan 
terjangkau.  

Benchmark merupakan salah satu cara untuk 
mengukur kehandalan dari sebuah hardware. 
Benchmark sendiri biasa digunakan untuk menguji 
kecepatan dan kehandalan komputer atau notebook. 
Tidak hanya komputer, sekarang perangkat mobile 
pun biasa diuji melaui proses benchmark ini. 

Benchmark pada android digunakan untuk 
mengukur kinerja ponsel Android atau tablet yang 
dimiliki terhadap semua perangkat lain di pasar 
sehingga dapat melihat apakah device yang dimiliki 
lebih baik atau lebih buruk daripada operator atau 
model baru lain  yang baru saja keluar. Dengan 
aplikasi benchmarking dapat mengetahui kinerja dari 
masing-masing bagian dalam suatu sistem operasi 
yang sedang berjalan, sehingga bagian-bagian 
tersebut dapat dikembangkan agar penggunaanya 
menjadi lebih maksimal. 

Terdapat beberapa aplikasi benchmark untuk 
android, diantaranya quandrant advance, antutu, 
global quadrant rank , dan system test. Setiap 

aplikasi memiliki kelebihan dan kekurangan masing-
masing.  

Ada beberapa penelitian mengenai benchmark 
application untuk android . Yang pertama dari jurnal 
yang berjudul “TMAPP – Typical Mobile 
Applications Benchmark”, jurnal ini disusun oleh 
Joseph Issa, Quoc Le, Soohong Min, Johann 
Steinbrecher, Rajesh Turlapati, Silvia Figueira, 
JoAnne Holliday, Weijia Shang Department of 
Computer Engineering, Santa Clara University. Pada 
jurnal ini ditulis bahwa tujuan dari benchmark 
adalah untuk membandingkan kinerja prosesor dan 
mungkin efisiensi energy menggunakan sistem 
operasi yang berbeda, dengan mengukur kinerja 
dalam konfigurasi yang berbeda. Benchmark terdiri 
dari komponen sebagai berikut : aplikasi 
produktivitas, seperti open office, game, multimedia, 
navigasi, GPS dan browser web. Benchmark 
dikembangkan untuk jaringan independen, yaitu 
semua file data yang dibutuhkan untuk disimpan 
dalam hard drive local untuk menghilangkan 
gangguan jaringan, seperti kemacetan jaringan dan 
latensi yang dapat mempengaruhi kinerja. Semua 
komponen benchmark adalah sumber terbuka untuk 
memudahkan distribusi.  

Yang kedua dari jurnal yang berjudul “A 
Benchmark for Context Data Management in Mobile 
Application”, jurnal ini disusun oleh Nadine 
Fr¨ohlich Thorsten M¨oller Steven Rose Heiko 
Schuldt University of Basel. Pada jurnal ini 

No Makalah : 130
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menyajikan sebuah patokan yang dirancang untuk 
pengelolaan data konteks dan melaporkan secara 
rinci pada evaluasi patokan yang 
mempertimbangkan database relasional dan objek-
oriented dan tertanam pada server mode. Set-up data 
yang mempertimbangkan konteks yang berbeda. 
pengguna ponsel dapat mengatur realistis 
dalam waktu seminggu, sebulan, dan setahun..  

Yang ketiga dari jurnal yang berjudul 
“Benchmarking Smart Phones”, jurnal ini disusun 
oleh Daniel T. Wagner. Pada ini, 
benchmarking dapat merancang tolok ukur 
untuk smartphone yang didasarkan pada perilaku 
pengguna. Benchmark dapat menguntungkan 
pengguna sebagai pembantu pengambilan 
keputusan saat berbelanja untuk ponsel baru 
dan memungkinkan aplikasi untuk menentukan 
Peringkat minimum yang diperlukan untuk 
memberikan pengalaman pengguna yang baik. Salah 
satu mekanisme untuk mengevaluasi standar untuk 
menganalisis dan peringkat berbagai smartphone 
untuk kesesuaian yang berbeda. Selain itu, pengguna 
juga dapat membandingkan ponsel pintar bisa 
menunjukkan apakah pengalaman 
mereka berkorelasi dengan hasil benchmark. 

Dari keempat aplikasi tersebut, akan dilakukan 
analisis dengan memilih beberapa parameter untuk 
membandingkan kinerja dari masing-masing 
aplikasi. 

Untuk membuat tulisan ini dibagi menjadi 4 
bagian, yaitu pendahuluan yang membahas 
mengenai latar belakang masalah, definisi masalah, 
tujuan percobaan, dan penjelasan mengenai isi 
paper. Bagian ke-2 mengenai metodologi yang 
berisikan mengenai parameter kriteria pengujian, 
bagaimana mengukur tiap parameter. Bagian ke-3 
berisikan hasil dari pengujian aplikasi benchmarking  
dan bagian ke-4 berisikan kesimpulan dan daftar 
pustaka. 
 
2. Metodologi (Parameter Evaluasi) 

Parameter adalah batasan-batasan masalah yang 
digunakan pada suatu penelitian. Parameter yang 
akan digunakan pada penelitian ini adalah :  

 
2.1. Penggunaan memori  
 Bagian ini akan membandingkan memori RAM 
yang digunakan oleh keempat aplikasi ini pada saat 
dijalankan dan pemakaian kapasitas memori 
penyimpanan yang dibutuhkan untuk menginstall 
kedua aplikasi tersebut. Penggunaan memori RAM 
akan dilihat ketika aplikasi dibuka dan saat proses 
benchmarking dijalankan. Untuk melakukan 
pengukuran pada memori RAM dilakukan dengan 
melihat data yang ditampilkan dalam task manager. 
Dan untuk melihat besarnya memori yang terpakai 
untuk installansi dengan menggunakan manage 
application. 
2.2. Kecepatan proses 

 Kecepatan proses adalah lamanya waktu yang 
dibutuhkan oleh sebuah aplikasi untuk melakukan 
sebuah perintah. 
 Pengujian yang dilakukan adalah mengukur 
kecepatan proses dengan menggunakan stopwatch 
dari masing-masing aplikasi saat dimulainya proses 
benchmarking sampai proses tersebut selesai 
dikerjakan.  
 Akan dilakukan dua kali percobaan untuk 
menghitung waktu yang diperlukan masing-masing 
aplikasi untuk keadaan pengaturan hardware secara 
default (stock) dan pengaturan hardware secara 
custom. 
 
2.3. Hasil Proses 
 Hasil proses yang ditampilkan adalah hasil 
proses dari masing-masing aplikasi benchmarking 
yang telah dijalankan pada android Galaxy ACE 
S5830 dengan kondisi stock (default) dan custom. 
 

3. Data dan Analisis 
Hardware yang digunakan pada percobaan ini 

adalah Samsung Galaxy ACE series S5830. Berikut 
adalah spesifikasi hardware yang digunakan yaitu : 

1. 158 MB storage 
2. Micro SD 8GB. 
3. 800 MHz ARM 11 processor, Adreno 200 

GPU, Qualcomm MSM7227 chipset 
4. Sistem Operasi Android 2.3.4 Gingerbread 

 
Software yang digunakan : 

1. Quadrant Advance 
2. Antutu 
3. Global Quadrant Rank 
4. System Test 

 
Permasalahan yang dibahas : 

1. Penggunaan memori. 
2. Kecepatan proses. 
3. Hasil proses. 
Berikut ini adalah data-data yang diperoleh dari 

hasil percobaan yang dilakukan terhadap 4 aplikasi 
benchmarking pada Android : 
  
3.1 Penggunaan Memori 
1. RAM yang digunakan pada masing-masing 
aplikasi : 

Tabel 1. Perbandingan Penggunaan Memori (RAM) 
Pada Proses Benchmarking 

Application 
RAM 

Stock Custom 
Quadrant Advance 1,7 MB 3 MB 
Antutu 0,2 MB 1 MB 
Global Quadrant Rank 1,8 MB 4 MB 
System Test 2,2 MB 5 MB 
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Dari hasil tabel 1, dapat dilihat bahwa 
penggunaan memori (RAM) pada keadaan stock 
(default) lebih sedikit, karena belum banyak aplikasi 
lain yang terinstal. Sedangkan untuk keadaan custom 
penggunaannya lebih banyak, karena telah banyak 
aplikasi yang diinstal. Banyaknya aplikasi yang telah 
terinstal mempengaruhi kinerja dari RAM yang 
digunakan pada mobile device tersebut. 

Aplikasi benckmarking yang paling ringan 
dalam hal penggunaan memori (RAM) saat 
dijalankannya aplikasi tersebut adalah antutu. 
 
2. Memori yang digunakan dalam instalasi aplikasi 
benchmarking : 

Tabel 2. Memori yang digunakan dalam instalansi 
aplikasi benchmarking 

Application Disk Usage 
Quadrant Advance 2,81 MB 
Antutu 1.96 MB 
Global Quadrant Rank 1,59 MB 
System Test 0,796 MB 

 
Dari hasil tabel 2, dapat diketahui bahwa 

memori yang digunakan untuk penyimpanan aplikasi 
quadrant advance lebih besar dibandingkan dengan 
aplikasi yang lainnya. Sehingga membutuhkan 
diskspace yang lebih besar. Sytem test merupakan 
aplikasi yang paling minimum dalam besarnya  
memori yang digunakan untuk penyimpanannya. 
 
3.2 Kecepatan Proses 

Kecepatan proses dalam melakukan proses 
benchmarking masing-masing aplikasi adalah : 

 
Tabel 3. Kecepatan Proses Benchmarking 

Application 
Time Running 

Stock Custom 
Quadrant Advance 51,80s 60,80s 
Antutu 207,84s 248,07s 
Global Quadrant Rank 89,86s 93,64s 
System Test 65,05s 73,45s 

  
Dari tabel 3 terdapat 2 perbandingan, yaitu 

perbandingan kecepatan proses dalam keadaan stock 
dan default, juga perbandingan kecepatan proses 
benchmarking pada masing-masing  aplikasi. 
 Untuk perbandingan kecepatan proses 
dalam keadaan stock dan custom, dapat dilihat 
bahwa kecepatan proses stock lebih cepat dari 
custom, hal ini dikarenakan dalam keadaan custom 
telah banyak pengaturan yang dilakukan, sehingga 
membuat proses dari benchmarking lebih lama. 
 Untuk perbandingan kecepatan proses dari 
masing-masing aplikasi dapat dilihat, quadrant 
advance memiliki waktu proses benchmark yang 
lebih singkat dari aplikasi lainnya. 
 

3.3 Hasil Proses 
1. Quadrant Advance 

 

 
Gambar 1. Diagram Stock dan Custom Quadrant 
Advance 
 

Dari gambar diatas dapat terlihat urutan dari 
device yang masih stock dan telah dicustom pada 
quadrant advance. Dapat dibandingkan penggunaan 
kinerja dari CPU, memory, I/O, 2D dan 3D. Untuk 
stock menempati urutan ke-6 dengan nilai total 565. 
Untuk custom kinerja dari setiap hardware telah 
dioptimalkan, sehingga device menempati urutan 
pertama dalam chart dengan nilai total 1642. 
 
2. Antutu 
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Gambar 2. Diagram Stock dan Custom Antutu 

 
Antutu tidak berbeda jauh dengan quadrant 

advance, hanya saja proses benchmarking yang 
dilakukan oleh antutu lebih spesifik. Yang menjadi 
perbandingan dalam antutu antara lain RAM, CPU 
integer, CPU float-point, 2D graphics, 3D graphics, 
Database, SD write dan SD read. Dari gambar diatas 
dapat terlihat urutan dari device yang masih stock 
dan telah dicustom pada antutu. Untuk penempatan 
urutan stock dan custom menempati urutan chart 
yang sama yaitu 8 tetapi ada perbedaan hasil yang 
diperoleh. Total nilai dari device yang digunakan 
pada custom dengan nilai 1814 lebih besar dari stock 
(default) dengan nilai 1722. 
 
3. Global Quadrant Rank 
 

 

 
Gambar 3. Diagram Stock dan Custom Global 

Quadrant Rank 

 
 Untuk aplikasi global quadrant rank juga 

tidak berbeda jauh dengan aplikasi quadrant advance 
dan antutu, hanya saja kinerja sistem yang diukur 
lebih sedikit, hanya terdiri dari CPU, Memory, 2D 
dan 3D. Untuk penempatan urutan stock dan custom 
menempati urutan chart yang sama yaitu 8 tetapi ada 
perbedaan hasil yang diperoleh. Total nilai dari 
proses benchmarking device yang digunakan pada 
custom adalah 805 dan total nilai dari stock (default) 
yang didapatkan adalah 789. 
 
 
4. System Test 
 

 
Gambar 4. Diagram Stock dan Custom System Test 

 
 Untuk system test, kinerja sistem yang 

diukur lengkap saperti antutu antara lain RAM, CPU 
integer, CPU float-point, 2D graphics, 3D graphics, 
Database, SD write dan SD read. Tetapi ada 
beberapa kekurangan yang dimiliki oleh system test 
yaitu tidak adanya perbandingan terhadap device 
lain dan tidak disertai penggambaran grafik seperti 
halnya 3 aplikasi sebelumnya. Total nilai dari proses 
benchmarking device yang digunakan pada custom 
adalah 3708 dan total nilai dari stock (default) yang 
didapatkan adalah 3546. 

 
3.4 Hasil Analisis 
 Hasil analisis yang didapatkan adalah 
perbandingan hasil yang diperoleh dari parameter-
parameter dari keempat aplikasi tersebut. Dari hasil 
analisis dapat diketahui aplikasi mana yang lebih 
unggul dan bagus untuk digunakan dalam proses 
bechmarking. Berikut adalah tabel hasil analisis 
yang telah diperoleh : 
 

Tabel 4 Hasil Analisis 

 RAM 
Memory 

Usage 
Kecepatan 

Proses 
Hasil 

Proses 
Quadrant 
Advance 

  � � 

Antutu �   � 
Global 

Quadrant 
Rank 

    

System 
Test 

 �  � 
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 Dari tabel 4 dapat diketahui bahwa masing-
masing aplikasi memiliki kelebihan masing-masing. 
Untuk penggunaan RAM antutu merupakan aplikasi 
yang paling ringan untuk dijalankan. Untuk memory 
usage system test merupakan aplikasi yang tidak 
membutuhkan memori penyimpanan yang banyak, 
Untuk kecepatan proses quadrant advance memiliki 
kecepatan proses benchmarking yang singkat 
sehingga tidak mengganggu waktu untuk aktivitas 
lainnya. Untuk hasil proses yang dihasilkan dari 
proses benchmarking quadrant advance, antutu dan 
system test memiliki hasil proses yang sudah 
lengkap. 
 
4. Kesimpulan 
Dari hasil analisis yang dilakukan dapat disimpukan 
bahwa masing-masing aplikasi memiliki kelebihan 
masing-masing. Tetapi quadrant advance memiliki 
nilai lebih dari aplikasi benchmarking lainnya 
karena kecepatan proses benchmarking yang singkat 
sehingga tidak mengganggu waktu untuk aktivitas 
lainnya dan aplikasi ini sudah menyediakan dengan 
lengkap semua hal keperluan benchmark dari 
Andoird. Hal tersebut yang menjadikan saat ini 
quadrant advance yang paling banyak digunakan 
untuk proses benchmarking pada device android 
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      Abstrak 
Sumber daya manusia sebagai modal utama perusahaan harus memiliki pengetahuan (knowledge) yang memadai 
untuk mengelola perusahaan, bukan saja secara individu atau yang dimiliki oleh unit kerja, tetapi melalui 
kolaborasi antar individu, antar unit, antar fungsi atau antar disiplin ilmu. Pengelolaan knowledge sangat penting 
karena knowledge merupakan aset terpenting untuk keberhasilan suatu perusahaan. Untuk mengelola knowledge 
tersebut dibutuhkan suatu sistem manajemen pengetahuan.  Makalah ini membahas hasil penelitian berupa 
Sistem Manajemen Pengetahuan terutama elemen Organization, KM Process dan People 
 
Kata kunci: Sistem Manajemen Pengetahuan, Organization, KM Process, People 
 
 
 
1. Pendahuluan  
 
1.1 Latar Belakang 
 

Sekarang ini aset terpenting dari suatu 
industri adalah pengetahuan,menurut Nonaka dan 
Takeuchi(1995) keberhasilan perusahaan jepang 
ditentukan oleh keterampilan dan kepakaran 
mereka dalam penciptaan pengetahuan 
organisasinya [2]. Penciptaan pengetahuan tercapai 
melalui pemahaman atau pengakuan terhadap 
hubungan synergistic dari tacit ke explicit 
pengetahuan dalam organisasi, serta melalui desain 
proses sosial yang menciptakan pengetahuan baru 
dengan mengalihkan tacit  pengetahuan ke dalam 
explicit pengetahuan. Dengan demikian pengetian 
pengetahuan disini adalah pengetahuan, 
pengalaman, informasi faktual dan pendapat para 
pakar.  

Organisasi perlu terampil dalam 
mengalihkan tacit pengetahuan ke explicit 
pengetahuan dan kembali ke tacit yang dapat 
mendorong inovasi dan pengembangan produk 
baru. Menurut Nonaka dan Takeuchi(1995) 
perusahaan Jepang mempunyai daya saing karena 
mereka memahami bahwa pengetahuan merupakan 
sumber dari daya saing [2]. Dengan Pengelolaan 
pengetahuan inovasi dapat terciptakan dan tidak 
besifat reinventing the wheel agar mencapai 
kesuksesan di dunia bisnis secara cepat dan biaya 
murah dapat tercapai. Berbagai studi lain 
menemukan bahwa penerapan manajemen 
pengetahuan yang efektif pada perusahaan 
berdampak pada peningkatan kinerja pada rantai 
nilai(value chain) kegiatan perusahaan yang 
memberi nilai tambah kepada pelanggan [4] atau 
meningkatkan nilai selling activites [3]. Bahkan di  

 
 
 

Malaysia, setiap organisasi publik termasuk 
departemen-departemen pemerintahan  diwajibkan  
dan diaudit seberapa jauh organisasi publik telah 
menerapkan manajemen pengetahuan [6]. 

Dengan pernyataan tersebut PT Pos 
Indonesia    sebagai salah satu perusahaan BUMN 
yang memiliki cabang-cabang di berbagai kota di 
Indonesia dan memiliki sumber daya manusia yang 
cukup banyak yaitu sekitar 26 ribu orang memiliki 
kesempatan yang besar untuk dapat melakukan 
inovasi dan pengembangan produk baru jika 
dilakukan  pengelolaan pengetahuan  yang dapat 
membantu dalam menjalankan  proses bisnisnya. 
Salah satu contoh dampak pengelolaan pengetahuan 
adalah Pengetahuan yang dimiliki oleh para 
pengetahuan worker dalam sebuah perusahaan 
perlu dikelola oleh perusahaan untuk menjamin 
tidak terjadinya pengetahuan loss.Pengetahuan loss 
adalah suatu kondisi dimana perusahaan kehilangan 
pengetahuan  yang dibutuhkannya, walau 
pengetahuan tersebut sebenarnya sudah pernah 
dimiliki dan dipergunakan oleh perusahaan 
tersebut. Pengetahuan loss dapat terjadi ketika 
ketika seorang pekerja keluar dari perusahaan baik 
karena alasan pindah ataupun pension , sementara 
pengetahuan yang dimiliki belum ditransfer kepada 
memory perusahaan atau pekerja lainnya di dalam 
perusahaan. [1] 
Salah satu kondisi bisnis komunikasi yang 
dikembangkan PT Pos Indonesia yaitu layanan 
suratpos merupakan komunikasi generasi pertama 
yang saat ini mengalami penurunan sangat tajam 
karena disamping harus bersaing dengan para 
pengelola jasa titipan, juga harus menerima 
kenyataan beralihnya sebagian konsumen kepada 
produk substitusi yaitu SMS dan produk teknologi 
informasi lainnya seperti internet. Oleh karena itu, 

No Makalah : 132
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PT. Pos Indonesia harus dapat mempertahankan 
layanan yang baik/memuaskan khususnya untuk 
layanan postal tradisional, misalnya: layanan 
pengiriman dokumen dan juga harus dapat 
menghasilkan inovasi produk yang dapat bersaing 
dengan para pengelola jasa titipan yang lain. 
 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan pada latar belakang diatas 
maka dapat diidentifikasikan masalah sebagai 
berikut: Bagaimana model sistem manajemen 
pengetahuan   yang  diterapkan di PT Indonesia. 
 
1.3 Batasan Masalah 
 Sistem manajemen pengetahuan terdiri 
dari 5 elemen pembentuk sistem yaitu 
Organization, KM Process, People, Technology 
dan Pengetahuan Artefak [7]. Pada Paper hanya 
akan membahas sistem manajemen pengetahuan 
terutama untuk elemen Organization, KM Process 
dan People. 

 
1.4 Tujuan  

Dari uraian di atas, maka tujuan penelitian 
yaitu  
1) Teridentifikasi tingkat kematangan as-is dan 

to-be sistem manajemen pengetahuan di PT 
Pos Indonesia. 

2) Terumusnya elemen organization yang terdiri 
dari visi, misi dan strategi sistem manajemen 
pengetahuan di PT Pos Indonesia 

3) Terumusnya elemen Process KM di PT Pos 
Indonesia 

4) Terumusnya elemen people dengan 
mengidentifikasikan struktur organisasi 
pengelolaan pengetahuan. 

 
 

2. State of The Art dan Metodologi Penelitian 
Pada bagian ini akan dijelaskan state of the art dan 
metodologi penelitian yang dilakukan untuk 
membentuk Sistem Manajemen Pengetahuan 
 
2.1 State of The Art 
State of the art dalam makalah ini akan membahas 
mengenai penelitian terdahulu dan pengetahuan 
mengenai sistem manajemen pengetahuan. 
 
2.1.1 Sistem  Manajemen Pengetahuan 
Elemen SMP yang digunakan dalam paper 
menggunakan model Sistem Manajemen 
Pengetahun dari Fitriasari S.N[7] yang terdiri dari 
elemen organisasi, proses KM, tim KM, teknologi 
KM dan artefak pengetahuan.  
 
 
 
 
 

2.1.2 Organization 
Organisasi dalam SMP terdiri dari 5 elemen yaitu 
visi, misi, strategi, tujuan dan budaya knowledge 
sharing.  
 
2.1.3 KM Process 
proses KM memiliki karakteristik sebagai berikut:  
1. Terdiri dari empat proses utama yaitu  
a. Menemukan yaitu suatu proses penambahan 
pengetahuan baru baik tacit dan eksplisit dengan 
membuat, mengembangkan, mengekstrak 
pengetahuan baru, ataupun koreksi terhadap 
pengetahuan yang ada. Proses ini dapat dilakukan 
dengan cara sosialisasi dan atau kombinasi.  
b. Menangkap yaitu suatu proses yang 
menggambarkan pengetahuan tacit atau eksplisit 
yang ada pada memori individu atau memori 
organisasi dalam bentuk grafik atau formula 
matematis atau dalam bentuk sistem berbasis 
pengetahuan sehingga tacit bisa dikelola dan 
digunakan kembali. Proses ini dapat dilakukan 
dengan cara eksternalisasi dan atau internalisasi.  
c. Menyebarkan yaitu suatu proses dimana 
pengetahuan tacit atau explisit disampaikan antara 
individu dengan kelompok, antara kelompok, 
seluruh kelompok dan dari kelompok ke organisasi. 
Proses ini dapat dilakukan dengan cara sosialisasi  
d. Menggunakan yaitu suatu proses penggunaan 
pengetahuan oleh individu, kelompok atau 
komunitas yang terintegrasi dengan proses kerja 
mereka dan proses penggunaan pengetahuan oleh 
organisasi yang terintegrasi dengan proses bisnis.  
2. Keempat proses tersebut memiliki siklus proses  
 
2.1.4 People 
People yang dimaksud bisa dikatakan sebagai Tim 
KM yaitu  orang atau unit yang memiliki peran 
masing-masing dalam pengelolaan pengetahuan.  
 
2.2 Metodelogi Penelitian 
Metodelogi penelitian yang digunakan untuk 
mengidentifikasi elemen organization, KM Process 
dan people dapat digambarkan pada gambar 1 
 

 
 

Gambar 1 Metode Penelitian 
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Penjelasan Gambar 
1. Studi Literatur 
Teori, konsep, model yang dipelajari antara lain 
konsep-konsep tentang sistem,manajemen 
pengetahuan. 
2. Studi Pendahuluan 
Tahap ini dilakukan untuk mendapatkan informasi 
tentang komponen-komponen yang perlu 
dirumuskan dalam merancang sistem manajemen 
pengetahuan. Studi pendahuluan dilakukan dengan 
melakukan internal scanning di PT Pos Indonesia 
jalan Banda dan Cilaki 
3. Identifikasi Variabel Penelitian 
Variabel penelitian ini mengacu pada komponen-
komponen yang terdapat pada sistem mana jemen 
pengetahuan yaitu Organization, People, 
Technolgy, KM Proccss dan Knowledge Artefak 
 
4. Identifikasi Data yang Diperlukan 
Sesuai dengan tujuan dan kerangka penelitian yang 
telah dibangun, data-data yang diperlukan terdiri 
dari komponen Sistem Manajamen Pengetahuan  
yang ada selama ini. 
5. Prosedur Pengumpulan Data 
 Untuk mengidentifikasi kondisi sistem manajemen 
pengetahuan as-is dan to-be saat ini, dilakukan 
dengan observasi, wawancara dan penyebaran 
kuesioner yang diisi sendiri oleh responden.  
6. Identifikasi Sampel Penelitian 
Penelitian dilakukan dengan mengambil sampel 
dari unit kerja yang ada di PT Pos Indonesia jalan 
Banda dan Cilaki 
7. Penyusunan Kuesioner 
Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam 
kuesioner dikombinasikan antara bentuk pertanyaan 
terbuka dan pertanyaan tertutup.  
8. Penyebaran Kuesioner 
Setelah disusun, kuesioner siap untuk disebarkan. 
9. Pengolahan dan Analisis Data 
Setelah kuesioner disebarkan diolah hasilnya dan 
dianalisis sebagai informasi dalam memodelkan 
Sistem Manajemen pengetahuan 
10. Sistem Manajemen Pengetahuan 
Sistem Manajemen Pengetahuan dibentuk 
berdasarkan seluruh data yang ada baik berdasarkan 
analisis dari data kuesioner maupun dari sumber 
lainnya. 
 

3. Hasil Penelitian  

3.1 Deskripsi Objek Penelitian 

PT Pos Indonesia adalah sebuah 
Organisasi yang bergerak dibidang jasa postal dan 
logistik. Perusahaan tersebut memiliki kantor 
cabang diseluruh wilayah propinsi, bidang usaha 
yang dijalaninya adalah pengiriman surat, bisnis 
komunikasi, bisnis logistik, jasa keagenan dan jasa 
lainnya.  Untuk mendukung operasional bisnisnya, 
memungkinkan PT Pos Indonesia mengembangkan 

berbagai produk layanan TI yang dibangun secara 
parsial dimasing-masing kantor cabangnya. Dapat 
diperkirakan bahwa PT Pos Indonesia telah 
membangun lebih dari 50 produk layanan TI yang 
telah dikembangkan diantaranya adalah: Pos 
Express,  SMS Pos, Kilat Khusus, Weselpos, Ad 
Mail, Bisnis Logistik, Weselpos, SOPP Pos 
swakelola dan Filateli  
 
3.2 Skenario Internal Scaning As-Is dan To-Be 
Sistem Manajamen Pengetahuan 

Pengumpulan data kuesioner dilakukan 
dengan survei d PT Pos Indonesia. Berikut adalah 
skenario internal scanning. 
1. Menentukan objek penelitian 

Melakukan survey  di PT.Pos Indonesia jalan 
Banda No.30 dan Cilaki no  73 Bandung 

2. Pembuatan kuesioner 
Pada penelitian ini, survei dengan menggunakan 
metode kuesioner untuk mengetahui kondisi as-
is dan to-be Sistem Manajamen Pengetahuan. 
Pertanyaan kuesioner dibentuk dari 5 key 
process area (KPA) yaitu organisasi, proses 
KM, tim KM, teknologi KM dan artefak 
pengetahuan. Pengumpulan data dilakukan 
dengan menggunakan dua sumber data yang 
terdiri dari data primer dan data sekunder. 
Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh 
dari blue print KM PT Pos Indonesia. 
Sedangkan data primer diperolah dari hasil 
kuesioner yang disebarkan kepada manajer 
dilingkungan P T Pos Indonesia 

3. Pengolahan data Hasil Kuesioner 
Pengolahan data dapat dilakukan dengan 
langkah sebagai berikut pengkodean, 
memasukan data menggunakan Microsoft Excel 
2007, pengolahan data menggunakan metode 
frekuensi dan analisis hasil. Pada tahap ini 
dilakukan penginterpretasian hasil pengolahan 
data sekaligus menganalisisnya. 

 
Dalam membuat butir pertanyaan kuesioner dibuat 
berdasarkan KPI yang telah ditentukan sebelumnya. 
Penjelasan KPI dapat dilihat pada Fitriasari. N.S, 
2010.  Kuesioner mengenai informasi tingkat 
kematangan SMP. Kuesioner digunakan untuk 
mengetahui tingkat kematangan SMP kondisi saat 
ini maupun untuk kondisi yang diharapkan, yang 
selanjutnya dapat dijadikan dasar yang cukup untuk 
identifikasi prioritas peningkatan (improvement) 
pada kinerja sistem manajemen pengetahuan.  
Pemetaan KPI terhadap butir pertanyaan kuesioner 
dapat dilihat pada tabel 5.2. 
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Tabel 1. Pemetaan KPI terhadap Butir Pertanyaan 
Kuesioner 

 

 
Keterangan: 
O  : Organisasi      
P : Proses KM    
T : Tim KM   
Te :Teknologi   
A : Artefak Pengetahuan  
K : Kematangan 
3.3 Pengolahan Data Kuesioner  

Pelaksanaan survei kuesioner kondisi as-is 
dan to be  kepada 28 responden di PT Pos 
Indonesia diperoleh nilai dan tingkat kematangan 
yang dapat dilihat pada tabel 2 

 
Tabel 2  Kondisi As-Is dan To-Be Sistem 
Manajemen Pengetahuan 

No Atribut Kematangan Sistem Manajemen 
Pengetahuan 

As is to be 
1 Organisasi 2.00 2.00 
2 Proses KM 2.00 5.00 
3 Tim KM 2.00 3.00 
4 Teknologi KM 2.00 5.00 
5 Artefak Pengetahuan 2.00 3.00 
Rata-Rata 2.00 3.60 

 
Berdasarkan pengolahan data hasil kuesioner maka 
dapat diperoleh informasi bahwa:  
1. Tingkat kematangan saat ini (as is), pada Sistem 

Manajamen Pengetahuan secara keseluruhan 
berada pada tingkat 2 atau aware yaitu terdapat 
kesadaran dalam lingkungan organisasi untuk 
mengelola pengetahuan, tetapi mungkin tidak 
tahu bagaimana melakukannya. 

2. Tingkat kematangan yang diharapkan (to be), 
pada Sistem Manajemen Pengetahuan secara 
keseluruhan berada pada tingkat 4 (pembulatan 
dari 3.60) atau Managed yaitu Manajemen 
pengetahuan terkelola dengan baik oleh 
organisasi sehingga terbentuk sistem 
manajemen pengetahuan dalam organisasi dan 
terdapat pengukuran kinerja sistem manajemen 
pengetahuan sebagai proses dalam 
meningkatkan kinerja SMP. 

 
Kedua kondisi kematangan tersebut untuk 

masing-masing atribut kematangan, secara lebih 
jelas direpresentasikan pada gambar 2. Pada 
gambar tersebut dapat terlihat posisi nyata nilai 
kematangan rata-rata saat ini (as-is) dan yang 
diharapkan (to be)untuk tiap atribut kematangan 
yaitu organisasi, proses KM, tim KM, teknologi 
KM dan artefak pengetahuan. Dengan mengetahui 
posisi nyata kedua kondisi kematangan tersebut 
secara tepat, diharapkan dapat diperoleh gambaran 
tentang elemen Organization, Process KM dan 
People yang diharapkan. 

 

  
Gambar 2 . Representasi Tingkat Kematangan pada 

SMP untuk status kematangan saat ini (as is) dan 
yang akan datang (to be)[5] 

 
3.4Sistem Manajemen Pengetahuan PT  

Indonesia: Elemen Organization,  KM Process 
dan People 

Pada bab ini dilakukan pendefinisian 
elemen sistem manajemen pengetahuan  PT Pos 
Indonesia yang terdiri dari elemen Organization, 
KM Process dan People  
 
3.4.1 Elemen Organization  

Pada tahap ini dilakukan pendefinisian 
visi, misi, strategi, tujuan, dari SMP PT Pos 
Indonesia. 
Visi SMP PT Pos Indonesia adalah Menjadikan 
perusahaan sebagai Learning Organization dengan 
mengembangkan cara-cara yang sistematis dalam 
menangkap, dan mendistribusikan/ 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2012, STMIK - STIKOM Bali 23-25 Pebruari 2012 

517 
 

menginformasikan keseluruhan knowledge yang 
dibutuhkan karyawan dan mendorong implementasi 
knowledge sehingga dapat meningkatkan kinerja 
dan kompetensi perusahaan. Misi SMP PT Pos 
Indonesia diantaranya adalah  
 Menyediakan infrastruktur untuk kegiatan-

kegiatan Knowledge Management agar 
karyawan dapat belajar secara aktif dan mandiri 
dalam mengembangkan diri dengan menguasai 
knowledge dan skill. 

 Menyediakan knowledge yang diperlukan 
melalui repository knowledge. 

 Mengelola, mendistribusikan/ 
menginformasikan serta menyimpan knowledge 
dalam repository knowledge dan mendorong 
implementasi knowledge untuk meningkatkan 
kinerja dan daya saing perusahaan 

Strategi SMP diantaranya adalah: 
1. Menguatkan komitmen manajemen dalam 

mendukung kinerja dari SMP dan mendorong 
terciptanya budaya knowledge sharing 

2. Meningkatkan kemampuan karyawan dalam 
menemukan, mendapatkan, menyebarkan dan 
menggunakan  pengetahuan untuk membantu 
menyelesaikan permasalahan di unit kerja 
mereka 

3. Meningkatkan teknologi manajemen 
pengetahuan yang dapat mendukung proses 
pengelolaan pengetahuan. 

4. Meningkatkan peran tim KM yang dapat  
mendukung proses pengelolaan pengetahuan 

5. Meningkatkan artefak pengetahuan yang dapat 
digunakan untuk menambah pengetahuan baru 
bagi organisasi maupun individu karyawan. 

 
Tujuan dari SMP adalah sebagai berikut: 
1. Membangun budaya knowledge sharing, 

mengimplementasikan visi, misi, strategi dan 
tujuan SMP dan meningkatkan ketercapaian 
visi, misi, strategi dan tujuan SMP. 

2. Meningkatkan interaksi karyawan dalam 
komunitas, seminar atau kelompok diskusi 
dan meningkatkan penggunaan basis 
pengetahuan. 

3. Meningkatkan jumlah program pelatihan bagi 
tim KM dan meningkatkan kepuasan 
karyawan terhadap kinerja tim KM. 

4. Meningkatkan jumlah akses ke situs 
manajemen pengetahuan, meningkatkan  
knowledge service yang terdapat pada 
teknologi KM dan meningkatkan kepuasan 
karyawan terhadap teknologi KM. 

5. Meningkatkan artefak pengetahuan yang 
diciptakan oleh karyawan dan 
meningkatkan penggunaan pengetahuan 
baru. 

 
3.4.2 KM Process 

Proses  Knowledge Management berupa 
forum knowledge sharing yaitu kegiatan berbagi 

knowledge maupun pengalaman yang dimiliki oleh 
anggota suatu kelompok Perusahaan kepada 
anggota lainnya yang bisa dilakukan secara tatap 
muka maupun menggunakan fasilitas teknologi 
(internet). 
Forum Tatap Muka, Forum tatap muka dilakukan 
baik secara formal maupun non formal. Dalam 
forum tatap muka ini, dapat didiskusikan berbagai 
pengalaman success story (best practice), dan 
pengetahuan yang relevan dengan perkembangan 
jasa pos , serta saran-saran dari karyawan. Forum 
Tatap Muka dapat berupa : Forum Formal,Meeting, 
Coaching , Diseminasi seminar, Forum 
Informal.Dan Coffee morning 

Tahapan proses pengelolan pengetahuan di 
PT Pos Indonesia dilakukan melalui penciptaan, 
penyimpanan, dan Penyebaran Knowledge 
(Pengetahuan). Berikut penjelasan mengenai 
tahapan tersebut 
1. Penciptaan Pengetahuan:Kewajiban menulis 

bagi para pejabat tertentu, Knowledge sharing, 
training. 

2. Penyimpanan Pengetahuan: Proses 
Penyimpanan Pengetahuan di PT Pos 
Indonesia disimpan didalam bentuk sebagai 
berikut:Knowledge Management System, 
Perpustakaan Modul-modul pembelajaran 

3. Penyebaran Pengetahuan melalui Majalah 
Merpati ,Portal Knowledge Management dan 
Buletin Internal Info Pos 
 

3.4.3 People 
Untuk mensukseskan penerapan program 

Knowledge Management (KM), dibentuk struktur 
organisasi yang bertanggung jawab dalam 
menangani dan mengelola penerapan Knowledge 
Management tersebut mulai dari tingkat pusat 
sampai tingkat UPT.Di tingkat pusat, ditangani oleh 
VP Pelatihan dibantu oleh Manager Knowledge 
Management. Bagian KM ini bertanggung jawab 
untuk membangun sistem Knowledge Management, 
pengelolaan konten portal KM, sosialisasi KM dan 
pelaksanaan programprogram KM. Di tingkat 
wilayah dan UPT koordinasi kegiatan KM 
ditangani oleh Unit SDM untuk mendorong dan 
mensosialisasikan pelaksanaan kegiatan KM seperti 
pembentukan kelompok Knowledge Sharing. 

 
 
 
 
 
 

 

Gambar 3 Struktur Organisasi Knowledge 
Management di Kantor Pusat [5] 
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Untuk Tim KM terdiri dari beberapa peran yaitu  
1. Knowledge leader, adalah semua unsur 

pimpinan (Post Master di UPT, Ka. Divre di 
Divre, Vice President di Kantor Pusat) yang 
mempunyai tugas sbb :Mempromosikan 
Knowledge Management,  Melaksanakan forum 
sharing di Unit yang dipimpinnya dan Asistensi 
penulisan aset pengetahuan yang sesuai dengan 
kriteria dan persyaratan Knowledge 
Management Perusahaan. 

2 Knowledge Manager, adalah pimpinan suatu 
Kepala Unit (Supervisor, Manager, atau Kepala 
Unit lainnya) yang mempunyai tugas antara lain 
adalah mempromosikan Knowledge 
Management, Asistensi up load aset 
pengetahuan ke portal knowledge management 
dan Menyampaikan laporan kegiatan. 

3. Knowledge Expert, adalah karyawan yang 
menguasai suatu bidang tertentu dan ditunjuk 
menjadi tim expert, mempunyai tugas yaitu 
memberikan penjelasan tentang segala sesuatu 
yang menyangkut keilmuan dan pengetahuan 
yang diperlukan oleh karyawan dan asistensi 
penulisan aset pengetahuan yang sesuai dengan 
kriteria dan persyaratan Knowledge 
Management Perusahaan. 

4. IT Expert adalah orang yang memiliki peran 
Mengembangkan portal Knowledge 
Management 

4. Kesimpulan dan Saran 

4.1 Kesimpulan  

Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang 
dilakukan adalah 
1. Tingkat kematangan SMP saat ini (as is), pada 
Sistem Manajamen Pengetahuan secara 
keseluruhan berada pada tingkat 2 atau aware yaitu 
terdapat kesadaran dalam lingkungan organisasi 
untuk mengelola pengetahuan, tetapi mungkin tidak 
tahu bagaimana melakukannya. Tingkat 
kematangan yang diharapkan (to be), pada Sistem 
Manajemen Pengetahuan secara keseluruhan berada 
pada tingkat 4 (pembulatan dari 3.60) atau 
Managed yaitu Manajemen pengetahuan terkelola 
dengan baik oleh organisasi sehingga terbentuk 
sistem manajemen pengetahuan dalam organisasi 
dan terdapat pengukuran kinerja sistem manajemen 
pengetahuan sebagai proses dalam meningkatkan 
kinerja SMP. 
2. TIM KM terdiri dari Knowledge Leader, 
Knowledge Manager, Knowledge Expert dan IT 
Expert. 
3. Process KM yang terdapat di PT Pos Indonesia 
terdiri dari penciptaan, penyimpanan dan 
penyebaran pengetahuan 

 
 
 
 

4.2 Saran  
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, 
diusulkan saran yang dapat digunakan untuk 
penelitian berikutnya, yaitu membangun aplikasi 
KM yang terfokus pada akan terfokus pada 6 layer 
arsitektur technology manajemen pengetahuan 
yaitu Data and knowledge source, Infrastruktur 
service, Integration service, Knowledge service, 
Personalization servic dan Access Service 
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Abstrak 

Artikel ini membahas mengenai ERP (enterprise resource planning) adalah  salah satu sistem dan merupakan 
teknologi informasi yang marak digunakan oleh perusahaan saat ini karena keunggulannya untuk mencapai 
competitive advantage. Dalam penerapan ERP pada perusahaan mengalami banyak kendala baik dari 
pengembang system ERP itu sendiri maupun internal perusahaan. Beberapa teknik untuk mencapai keberhasilan 
ERP telah dikeluarkan dan disini untuk mendukung pelaksanaannya akan jauh lebih baik jika dapat menerapkan 
konsep manajemen ERP dalam struktur perusahaan. 

Kata Kunci : ERP, competitive advantage, konsep manajemen ERP. 

 

1. Pendahuluan 
ERP atau enterprise resource planning  adalah 
suatu evolusi system yang baru dan marak 
digunakan pada saat ini oleh berbagai 
perusahaan besar. Secara definisi ERP 
merupakan kumpulan modul berganda yang 
lahir dari perkembangan perangkat lunak 
industri manufaktur. Pada dasarnya ERP 
dalam artikel sebelumnya [2] merupakan 
perkembangan dari system informasi 
akuntansi dimana perkembangan ini dimulai 
dari perkembangan kebutuhan informasi pada 
perusahaan manufaktur yang dimulai dari 
EOQ (economic order quantity) yang 
mencoba mengatasi batas minimum stok 
persediaan pada perusahaan untuk 
memudahkan waktu pemesanan bahan baku 
sehingga tidak terjadi kekosongan pada 
gudang. Dari system ini berkembang 
kebutuhan industry yang menginginkan 
sebuah system yang mengatur jalur antara 
gudang perusahaan dan gudang supplier akan 
rute pemesanan dan pengiriman berjalan 
lancar bahkan dapat mencari rute terbaik dari 
sisi biaya dan keamanan barang pengiriman 
hingga sampai pada tempat tujuan, hal ini 
terwujud dengan lahirnya MRP (material 
requirement planning). Namun perkembangan 
kebutuhan informasi tidak terhenti sampai 
disini sehingga membuat suatu system yang 
disebut MRP (manufacturing resource 
planning) atau dikenal dengan MRP II, 
dimana system ini menyediakan kebutuhan 
bukan hanya untuk menangani pengadaan 

bahan baku saja namun mencoba untuk 
membuat sistem yang mengatur dalam alur 
produksi dan penjualan. Alur penjualan 
dimulai dengan pemesanan penjualan, 
transaksi penjualan hingga pencatatan piutang 
dagang, alur produksi mengatur penjadwalan 
produksi dan operasi produksi hingga 
pengiriman, ditambah alur pengadaan bahan 
baku yang mengatur bukan hanya pemesanan 
dan pembelian saja tetapi juga mengatur 
pencatatan hutang dagang dan persediaan. 
Dari sistem informasi ini semua kebutuhan 
telah terpenuhi namun ada terjadi kendala 
dimana terminal untuk penjualan, produksi 
dan pengadaan bahan baku memiliki database 
sendiri-sendiri sehingga jika seorang 
pelanggan membutuhkan informasi mengenai 
tahap pemrosesan pesanannya maka 
membutuhkan waktu yang lebih lama 
dikarenakan bagian penjualan tidak memiliki 
data untuk informasi tersebut dan harus 
melakukan hubungan dengan bagian produksi 
yang menyimpan database tersebut. Untuk 
memberikan solusi dari permasalahan tersebut 
maka dibuatlah sistem informasi yang 
mengintegrasikan semua database tersebut dan 
sistem itu dinamakan ERP. Bisa dikatakan 
bahwa ERP adalah suatu system informasi 
yang merupakan sistem akuntansi namun 
karena scope yang ditanganinya sangat luas 
sehingga diakui menjadi evolusi system 
informasi terbaru yang perkembangannya 
hingga masih terus berlanjut dan melahirkan 
inovasi yang selalu baru.  

No Makalah : 134
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ERP ini secara tepat berkembang tidak bisa 
dipastikan, namun mulai terlihat dengan jelas 
pada era 1990-an sebagai performa ekonomi 
Amerika yang luar biasa. Bahkan dalam 
sebuah artikel erpweaver.com [5] menyatakan 
ERP adalah tonggak sejarah dalam proses 
industri. Perkembangan software aplikasi 
dalam dunia industri tidak dapat dipungkiri 
hingga saat ini yang merupakan state-of-the-
art tekhnologi adalah aplikasi ERP (Enterprise 
Resource Planning). Sampai tahun  ini tidak 
ada software aplikasi yang dapat melebihi 
kecanggihan ERP. Hal ini  tidaklah  
mengherankan mengingat control yang 
dilakukan ERP telah mencakup keseluruhan 
organisasi, dan meliputi semua aktivitas dalam 
organisasi. Namun ini bukanlah akhir dari 
suatu perkembangan di dunia IS/ES 
(Information System/Enterprise System),  
karena dapat dipastikan untuk masa yang akan 
datang akan muncul kembali bahkan mungkin 
bertubi-tubi aplikasi yang dapat memberikan 
manfaat besar bagi industri/perusahaan. 
Sebagai perhatian atas perkembangan aplikasi  
software IS/ES  titik berat service yang 
diberikan adalah pada pemudahan proses 
bisnis yang lebih bersifat otomatis. 
 
Jika melihat dari seluruh fasilitas informasi 
yang diberikan ERP maka tidak diragukan lagi 
bahwa system adalah system yang terbaik 
untuk mengkoordinir seluruh organisasi 
dengan baik. Namun kita tidak hanya bisa 
berhenti pada teori saja tetapi harus bisa 
melihat implementasi pada saat system ERP 
ini diterapkan di perusahaan. Sampai saat ini 
ternyata lebih banyak keluhan terhadap 
penggunaan ERP dalam perusahaan dimana 
keluhan tersebut berbicara pada area waktu 
yang panjang dan melelahkan melebihi 
anggaran yang ditetapkan serta membutuhkan 
perubahan dalam perusahaan itu sendiri. 
Berdasarkan permasalahan tersebut maka 
diperlukan jembatan untuk mengurangi 
permasalahan dalam penerapan ERP namun 
tetap dapat memaksimalkan fasilitas informasi 
yang diberikan ERP. 
 
 

2. Tujuan Penelitian 
Untuk mendapatkan solusi atas kendala dalam 
mengimplementasikan ERP dalam 
perusahaan. 
 

3. Identifikasi Masalah 
1. Apa keunggulan dari ERP? 
2. Apa saja kegagalan ERP menurut 

pandangan perusahaan ? 

3. Bagaimana konsep manajemen untuk 
meminimalisir kegagalan tersebut? 

 
4. Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan metode 
deskriptif kualitatif dengan teknik 
pengumpulan data menggunakan studi empiris 
dimana sumber data didapat dari beberapa 
artikel pembahasan ERP dan media internet  
yang terjadi saat ini. 

5. Teoritis 
Saat ini teknologi informasi memberikan 
terobosan yang spektakuler dimana 
pengontrolan yang dilakukan terhadap 
perusahaan bukan hanya per departemen 
namun secara keseluruhan operasional 
perusahaan yang mengintegrasikan semua 
data seluruh departemen perusahaan. 
Teknologi terobosan ini dinamakan ERP 
(enterprise resource planning) yang 
menyatukan seluruh operasional perusahaan 
dari manajemen, akuntansi, sumber daya 
manusia, produksi hingga riset.  Dengan sifat 
inilah maka ERP semakin hari semakin 
berkembang dan banyak diminati oleh banyak 
perusahaan yang ingin meningkatkan kualitas 
dan kuantitas perusahaannya.  

Bahkan hal ini juga diungkapkan oleh James 
A. O’Brien dalam buku introduction to 
information system [8] menyatakan bahwa 
ERP adalah tulang punggung teknologi dari e-
business, sebuah kerangka kerja transaksi 
keseluruhan perusahaan dengan berbagai 
hubungan ke pemrosesan pesanan penjualan, 
manajemen dan pengendalian persediaan, 
perencanaan produksi dan distribusi, serta 
keuangan.  

 
 

Gambar 1. ERP dalam Perusahaan 
Sumber : Linawati, Artikel Populer Ilmu Komputer.Com [7] 
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Gambar 2 :  Modul Aplikasi ERP 

Sumber : Prepare by D. Amoroso dalam Turban,    Information 
Technology Management [9] 

 

6. Pembahasan 
 Keunggulan ERP 

Setiap teknologi tentu saja memiliki 
keunggulan yang ditawarkan dan membuat 
kebanyakan perusahaan tertarik menggunakan 
ERP, namun dibalik semua itu tidak terlepas 
dari memiliki kelemahan yang harus 
diwaspadai oleh perusahaan agar dapat 
melakukan antisipasi dalam menggunakan 
ERP ini. 

 
Keunggulannya ERP menurut sterling-team 
[6]; 
1. Penghematan (Direct Saving Cost) 
2. Peningkatan Kualitas Informasi 

(Information Quality) 
3. Produktifitas Team (Team Productivity) 
4. Management Performance 
5. Sinkronisasi antara IT sistem dengan 

Strategi Perusahaan (IT and Business 
Strategic Alignment) 

 
 
 Kendala-kendala Penggunaan ERP pada 

Perusahaan 
Kelebihan-kelebihan yang dimiliki ERP tidak 
dapat dengan serta merta diterapkan dalam 
perusahaan tanpa menghadapi sedikitpun 
kendala, bahkan banyak  perusahaan yang 
berakhir dengan kegagalan dalam penerapan 
ERP.  Kendala yang dihadapi dapat 
ditimbulkan dari pihak perusahaan ataupun 
juga dari pihak penyedia aplikasi ERP itu 
sendiri. Kendala yang ditimbulkan secara 
umum seperti dikatakan ari kurniawan dalam 
artikelnya [4] bahwa terdapat enam hal yang 
menyebabkan kegagalan ERP yaitu; 
1. Meremehkan kerumitan perencanaan, 

pengembangan,dan pelatihan 
2. Tidak melibatkan para karyawan yg 

terkena dampak perencanaan 

3. Melakukan terlalu banyak hal dengan cara 
yang cepat pada proses konversi 

4. Pelatihan yang tidak memadai dalam 
berbagai tugas baru yg dibutuhkan oleh 
sistem ERP 

5. Kegagalan melakukan konversi data 
6. Terlalu mempercayai berbagai pernyataan 

yang diberikan para penjual software ERP 

Selain itu kegagalan ERP yang paling besar 
sebenarnya adalah resiko yang akan 
ditanggung perusahaan jika saja aplikasi ERP 
yang digunakan tidaklah sesuai dengan 
kebutuhan dan kondisi perusahaan karena hal 
ini akan mengakibatkan kegagalan bisnis 
secara menyeluruh sehingga akan 
menghancurkan perusahaan itu sendiri. Hal ini 
pun dijelaskan James A. O’Brien [8] dalam 
bukunya Introduction to Information System 
menyatakan bahwa banyaknya kegagalan dari 
hampir semua kasus, para manajer bisnis dan 
ahli TI  dari perusahaan-perusahaan ini 
meremehkan kerumitan perencanaan, 
pengembangan, dan pelatihan yang 
dibutuhkan untuk persiapan menghadapi 
sistem ERP baru yang akan secara radikal 
mengubah proses bisnis dan sistem informasi 
mereka. Kegagalan untuk melibatkan para 
karyawan yang terkena dampak dalam tahap 
perencanaan dan pengembangan serta 
program manajemen perubahan, atau mencoba 
untuk melakukan terlalu banyak hal dengan 
cara yang terlalu cepat pada proses konversi, 
merupakan penyebab umum dari kegagalam 
proyek ERP. Kegagalan lainnya adalah 
pelatihan yang tidak memadai dalam berbagai 
tugas pekerjaan baru yang dibutuhkan sesuai 
dengan sistem ERP serta gagalnya melakukan 
konversi data dan pengujian yang cukup atas 
data. Selain itu pemilihan atas ERP 
merupakan penentu keberhasilannya dimana 
kesalahan dalam memilih vendor atau memilih 
konsultan pengembang sistem juga merupakan 
kegagalan lainnya.  

Pada dasarnya perusahaan yang menggunakan 
ERP memiliki tujuan menjadikan 
perusahaannya untuk masuk dalam tahapan 
competitive advantage sehingga rata-rata yang 
perusahaan besarlah yang  siap menggunakan 
aplikasi ERP ini. Namun aplikasi di lapangan 
menyatakan bahwa tidak semua perusaahaan 
yang siap untuk menerapkan ERP ini, karena 
tidak mempertimbangkan resiko yang harus 
diterima dan perubahan yang dilakukan pada 
perusahaan. Kegagalan dalam proses menuju 
competitive advantage menurut Mursyid 
dalam artikelnya [1] menyatakan bahwa jika 
perusahaan sudah memiliki keunggulan 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2012, STMIK - STIKOM Bali 23-25 Pebruari 2012 

522 
 

bersaing, kemudian menerapkan ERP tanpa 
tujuan yang jelas kecuali ingin mendapatkan 
manfaat-manfaat yang biasa (online, standar 
kerja, cepat dsb), besar kemungkinan 
perusahaan tidak pergi kemana-mana. bahkan 
mungkin saja dengan dana yang digunakan 
membuat perusahaan kewalahan, sementara 
keunggulan bersaingnya tidak menjadi makin 
kuat atau boleh jadi menurun. Pada kasus lain, 
perusahaan belum memiliki keunggulan 
bersaing, dan kemudian mencoba menerapkan 
ERP tanpa target meraih keunggulan tertentu, 
belum tentu menghasilkan manfaat maksimal. 

 
 Konsep Manajemen ERP 

Dalam memecahkan kegagalan dalam 
penerapan ERP pada perusahaan telah banyak 
dilakukan penelitian yang secara umum 
mengatakan perbaikan pada identifikasi 
kebutuhan ERP dengan membentuk tim 
khusus, pemilihan konsultan pembuat aplikasi 
ERP, kemudian melakukan tahapan evaluasi 
pada setiap tahapan ERP yang telah dilakukan. 
Penilaian untuk mengantisipasi kegagalan 
ERP ini lebih ditekankan pada kesiapan dan 
kerjasama manajemen yang menjadi faktor 
utama dalam keberhasilan penerapan ERP 
dalam perusahaan. Mengutip hasil kesimpulan 
penelitian Titis Restu [10] atas 120 
perusahaan dengan 3 vendor yaitu PT. SAP 
Indonesia, PT. Oracle Indonesia, dan PT. 
Mincom Indoservices, yang menyatakan 
bahwa ; 

1. Dukungan dari manajemen puncak yaitu 
adanya sasaran dan tujuan yang jelas, 
komitmen yang  tinggi  dari  manajemen 
puncak pada proyek  implementasi ERP 
dan tersedianya sumber daya yang 
diperlukan. 

2. Proyek manajemen yang efektif, yaitu 
adanya kejelasan dalam mendefinisikan  
ruang lingkup dan perencanaan 
implementasi proyek, adanya penetapan 
batasan waktu   implementasi   yang  
realistis   dan   keterampilan/skill   seorang   
manajer proyek yang baik.  

3.  Bussiness      Process    Reengineering     
(BPR),    dimana     diperlukan    kesiapan 
perusahaan      untuk   melakukan     
perubahan,     kemampuan      perusahaan     
untuk rekayasa dan adanya komunikasi 
yang baik pada saat proses implementasi.  

4. Pemilihan Perangkat Lunak dan Perangkat 
Keras, dimana hal tersebut dapat dilakukan 
melalui kesesuaian antara software dan 
hardware dengan kebutuhan perusahaan,     
kemudahan     kustomisasi    dan  

kemudahan      dalam   pengalihan   ke 
versi yang lebih tinggi.  

5.  Pendidikan       dan    pelatihan     kepada     
karyawan      dalam     melaksanakan 
implementasi  ERP,    agar   keberhasilan   
implementasi ERP tercapai maka 
diperlukan adanya konsep dan logika ERP, 
tenaga pengajar yang berkualitas serta 
petunjuk yang sederhana dan mudah 
dipahami. 

6. Dukungan   Vendor,   hal   sangat   
diperlukan   dukungan   dari   para   vendor   
untuk selalu cepat tanggap dalam 
pelayanan, tenaga konsultan yang 
berkualitas dan partisipasi vendor dalam 
implementasi  

 
Selain hal-hal yang disebut dalam kesimpulan 
penelitian diatas untuk mencapai keberhasilan 
dalam penerapan sistem ERP, terdapat 
beberapa hal yang lebih rinci untuk dilakukan 
sebagai mana perusahaan membutuhkan 
tindakan yang lebih konkrit dan jelas. Seperti 
contohnya teori dalam perhitungan biaya 
dengan menggunakan ABC (activity based 
costing) maka untuk berhasil diterapkan dalam 
perusahaan maka akan lebih tepat 
perusahaanpun menggunakan ABM (activity 
based management). Begitu pula dengan 
system ERP, untuk mencapai keberhasilan 
penerapan ERP pada perusahaan maka 
dibutuhkan konsep ERPM (enterprise 
resource planning management). Untuk 
melakukan itu maka pertama-tama identifikasi 
terlebih dahulu konsep ERP dimana menurut 
James A. Hall [3] dalam bukunya Sistem 
Informasi Akuntansi yang digambarkan 
seperti dibawah ini;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Gambar 3 : Sistem ERP 
 
Berdasarkan konsep ERP tersebut maka 
management perusahaan kita bagi berdasarkan 
peranannya yaitu ; 
 Departemen Pemrosesan Transaksi 
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Pada departemen ini dapat dipenuhi 
dengan bagian-bagian yang dimiliki oleh 
perusahaan itu sendiri berdasarkan alur 
proses perusahaan dimana pada 
departemen ini yang perlu ditekankan 
adalah penempatan bagian telah sesuai 
dengan kebutuhan perusahaan secara 
efektif dan efisien. 
Contoh ; 
 Bagian penjualan dan pemasaran,  
 Bagian perencanaan,  
 Bagian keuangan,  
 Bagian produksi, 
 Bagian persediaan dan  
 Bagian pembelian dan pengadaan 

barang.  
 

 Departemen Analisis Perusahaan 
Pada bagian ini dapat diserahkan kepada 
bagian riset, dimana penelitian dan 
pengembangan yang dilakukan adalah 
untuk seluruh departemen yang 
membutuhkan analisis sebagai 
pengembangan perusahaan ke depan. 
Selain itu bagian SDM (sumber daya 
manusia) untuk melakukan fungsinya 
melakukan analisis atas kinerja karyawan 
dan bagian internal control untuk 
melakukan pengawasan atas alur proses 
perusahaan. 
 

 Departemen Gudang Data 
Pada departemen ini akan melakukan 
fungsinya sebagai petugas pengklasifikasi 
data, monitoring penyimpanan data dan 
pengontrolan aktivitas penyimpanan dan 
keluar masuknya data. 
  

 Departemen Database 
Pada bagian ini dapat dilakukan oleh DBA 
(database administrator) dan bagian IT 
yang akan melakukan pengontrolan bukan 
hanya database atas semua data yang 
keluar dan masuk, tetapi juga mengawasi 
jalannya system ERP agar berjalan sesuai 
dengan perencanaan yang telah dibuat. 

 
7. Kesimpulan  

Kesimpulan yang dapat diambil adalah untuk 
mencapai keberhasilan implementasi ERP 
dalam perusahaan, banyak hal yang harus 
dilakukan bukan hanya dukungan dan 
komitmen manajemen perusahaan dalam 
kesiapan menjalankan sistem, pemilihan 
perangkat keras dan perangkat lunak, 
pemilihan pemasok atau konsultan system. 
Selain itu juga dibantu dengan struktur 
manajemen perusahaan agar perusahaan akan 
lebih siap dalam menjalankan system ERP 

dengan meminimalisir kegagalan dalam 
pengimplemetasiannya. Dengan pembagian 
ini maka beberapa permasalahan dalam dapat 
diminimalisir seperti; 
1. Kerumitan perencanaan dalam struktur 

perusahaan akan lebih mudah diatasi 
karena struktur manajemen  mendukung 
bentuk struktur ERP.  

2. Memaksa pengembang untuk melibatkan 
karyawan dalam pembuatan system karena 
informasi detail dipegang karyawan pada 
bagian yang telah diselaraskan dengan 
system ERP. 

3. Pelatihan terhadap pegawai dapat 
disesuaikan karena pegawai telah 
mengerjakaan tugasnya sesuai dengan job 
description yang telah disesuaikan dengan 
struktur ERP, pelatihan hanya merubah 
pelaksanaan pekerjaan manual kedalam 
pelaksanaan pekerjaan terkomputerisasi 
saja . 

4. Konversi data tidak akan mengalami 
banyak kesulitan dikarenakan semua data 
telah tersusun dengan rapih sesuai 
bagiannya dan alur system ERP. 

Demikianlah pemikiran yang dapat diberikan 
berdasarkan informasi yang terkumpulkan 
selama ini, dimana hal ini dapat dilanjutkan 
pada penelitian  teoritis tingkat keberhasilan 
konsep manajemen ERP ini. 
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Abstrak 

Hasil budaya tradisional merupakan salah satu warisan leluhur yang perlu dilestarikan dan dijaga 
kelangsungannya dari generasi ke generasi. Saat ini proses pelestarian hasil budaya tradisional tersebut 
mengalami banyak sekali rintangan dan halangan, mulai dari masuknya pengaruh budaya lain hingga 
ketidakinginan untuk melestarikan hasil budaya tersebut. Pembangunan website pusat data resep masakan 
tradisional merupakan salah satu upaya untuk melestarikan hasil budaya tersebut, khususnya dalam bidang 
kuliner. Pusat data yang dibangun ditujukan agar para pecinta masakan tradisional untuk menyimpan dan 
mencari informasi masakan yang dimiliki, serta memudahkan proses pengakesannya dengan memanfaatkan 
bahasa pemrograman PHP dan basis data MySQL. Pusat data ini dibangun berdasarkan dua fungsionalitas besar, 
yaitu sistem penyimpanan data dan sistem pencarian data yang didasari pemikiran untuk  mengelola informasi 
resep masakan tradisional yang tersimpan secara terorganisir.  
 
Kata kunci : pusat data, budaya, kuliner 
 
 
1. Latar Belakang 
 

Indonesia merupakan suatu negara kepulauan 
dengan kemajemukan budaya yang menarik bagi 
para wisatawan domestik dan wisatawan asing. 
Setiap daerah di Indonesia memberikan keunikan 
nuansa budaya yang berbeda satu antara satu daerah 
dengan daerah lainnya. Keunikan nuansa budaya ini 
merupakan hasil kebudayaan lokal yang 
dikembangkan dari generasi ke generasi. Salah satu 
hasil budaya tersebut diwujudkan dalam bentuk 
makanan tradisional. Setiap daerah memiliki ciri 
khas masakan tradisionalnya yang berbeda satu 
dengan yang lain, mulai dari bahan pembuatan, alat 
yang digunakan, cara pengolahan, maupun cara 
menyajikannya. Keanekaragaman masakan 
tradisional ini perlu dipelihara dan dikembangkan 
sebagai wujud nyata kepedulian terhadap 
kebudayaan yang dikembangkan oleh para leluhur. 

Proses pemeliharaan kebudayaan tersebut, 
ternyata tidaklah semudah mengucapkannya. 
Masyarakat Indonesia saat ini, khususnya yang 
berada di daerah perkotaan, lebih menyukai masakan 
yang berasal dari kebudayaan asing dibandingkan 
dengan masakan yang berasal dari kebudayaan 
Indonesia asli. Hal ini terlihat dari jumlah rumah 
makan yang menyediakan masakan yang 
menyediakan makanan asli Indonesia jumlahnya 
lebih sedikit daripada rumah makan yang 
menyediakan makanan asing. Hal ini diperburuk lagi 

dengan adanya anggapan bahwa makanan tradisional 
merupakan hal yang telah kuno dan tidak sejalan 
dengan perkembangan masyarakat saat ini. Kedua 
hal ini sangat disayangkan, karena lambat laun 
identitas kebudayaan suatu daerah akan terkikis dan 
pada akhirnya akan hilang sama sekali. 

 
2. Identifikasi Masalah 

 
Berdasarkan apa yang telah dijabarkan pada 

bagian 1, masalah yang dikaji dalam penelitian ini 
adalah: 
a. Bagaimana memanfaatkan sebuah pusat data 

sebagai tempat untuk menyimpan seluruh 
informasi resep masakan tradisional? 

b. Informasi apa saja yang perlu disimpan dalam 
pusat data yang digunakan untuk menyelesaikan 
masalah pada masalah a? 

c. Bagaimana struktur data yang tepat untuk 
menampung seluruh informasi yang dihasilkan 
pada penyelesaian masalah pada masalah b? 

d. Bagaimana menggunakan struktur data yang 
diperoleh pada masalah c untuk mengelola 
informasi resep masakan tradisional? 

e. Bagaimana membentuk suatu proses pencarian 
yang memanfaatkan hasil penyelesaian pada 
masalah c untuk mencari sebuah resep masakan ? 

f. Bagaimana melakukan pencarian dengan 
tambahan fungsi penyaringan (filter) terhadap 
informasi yang diberikan oleh pengguna? 

No Makalah : 135
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g. Bagaimana menyajikan informasi yang diperoleh 
melalui penyelesaian masalah d dan e 
berdasarkan urutan tingkat kecocokan hasil 
pencarian dengan inforamsi pencarian yang 
diberikan?  
 

3. Batasan  Masalah 
 

Adapun batasan yang digunakan dalam 
penyelesaian penelitian ini adalah: 
a. Ukuran layar antarmuka yang digunakan adalah 

1024 x 768 pixel. 
b. Aplikasi basis data yang digunakan adalah 

MySQL versi 5.1.45 dengan storage engine 
InnoDB. 

c. Server-side scriptting engine yang digunakan 
adalah PHP versi 5.2.13. 

d. Bahasa yang digunakan dalam antarmuka adalah 
Bahasa Indonesia saja. 

e. Informasi yang dikelola dalam aplikasi yang 
dibangun hanya dalam bentuk teks dan gambar 
diam saja, tidak berbentuk suatu video. 

f. Informasi yang disajikan tidak melingkupi 
masalah nilai kandungan gizi dari hasil olahan 
resep, lokasi penjualan bahan yang digunakan, 
dan sejarah dari resep. 

 
4. Pengertian Resep Masakan Tradisional 
 

Proses memasak merupakan suatu kegiatan 
yang ditujukan untuk menyiapkan seluruh bahan 
makanan menjadi sesuatu yang siap untuk 
dikonsumsi oleh manusia. Memasak juga dapat 
dinyatakan sebagai proses menyiapkan makanan 
dengan menggunakan api [3]. Berdasarkan dua 
pernyataan tersebut, maka proses memasak dapat 
didefinisikan sebagai suatu proses pengolahan 
bahan-bahan mentah menjadi sesuatu yang siap 
dikonsumsi dengan memanfaatkan panas dari api 
dengan melibatkan berbagai metode pengolahan dan 
unsur pembuatnya, dimana faktor budaya, adat, dan 
kebiasaan secara langsung maupun tidak langsung 
akan terlibat di dalamnya. 

Pada awalnya proses memasak diturunkan dari 
generasi ke generasi secara lisan. Permasalahan yang 
muncul adalah proses memasak yang dilakukan 
kadang kala mengalami perubahan proses, adanya 
langkah proses yang terlewat, hingga hilangnya 
sebuah resep masakan akibat tidak adanya generasi 
penerus yang menerima informasi bagaimana 
mengolah sebuah masakan tradisional.  

Untuk tetap melestarikan masakan tradisional 
yang dimiliki generasi sebelumnya dan untuk tetap 
memelihara proses pengolahan masakan tradisional 
yang dimiliki saat ini, diperlukan adanya suatu 
metode untuk mendokumentasikan proses memasak 
tersebut, sehingga seluruh proses yang dilakukan 
dapat diturunkan secara utuh dengan memungkinkan 
terjadinya pengembangan-pengembangan yang 

dirasakan perlu untuk menghasilkan variasi-variasi 
baru dari proses memasak yang telah ada dan 
menyesuaikan dengan kondisi terakhir yang sedang 
berlangsung..  

Kegiatan pendokumentasian proses memasak 
pertama kali dilakukan pada 1600 SM pada sebuah 
lempengan batu (sebagaimana terlihat pada Gambar 
1) oleh bangsa Akkadian yang tinggal di daerah 
selatan Babilonia. Bangsa Mesir juga melakukan hal 
serupa dengan menggunakan tulisan hieroglyph pada 
lembaran kertas papirus. Bangsa Yunani memiliki 
seorang juru masak pada akhir tahun 5 SM bernama 
Mithaecus. Mithaecus merupakan penulis buku 
masak pertama yang tercatat dalam sejarah. 
Sebagian besar catatannya tidak dapat ditemukan, 
hanya sebagian kecil catatannya berhasil 
diselamatkan dan dikutip pada literatur berjudul 
Deipnosophistiae yang ditulis pada tahun 3 Masehi 
[2]. 

 

  
Gambar 1. Resep Pada Lempengan Batu 

 
Informasi yang terkandung dalam sebuah 

resep, pada perkembangannya, tidak hanya 
mencantumkan nama resep, daftar nama bahan 
pembuat dan jumlah komposisi bahan pembuat saja, 
tetapi informasi lainnya mulai dicantumkan pula. 
Informasi lainnya yang tercantum tersebut antara 
lain alat bantu pembuatan resep, urutan memasak, 
lama waktu memasak, dan jumlah sajian yang 
dihasilkan. Pada beberapa resep juga dapat 
ditemukan perkiraan besar kalori makanan, variasi 
bahan pembuat, suhu kompor atau oven saat 
memasak, petunjuk untuk menghias penyajian 
masakan, serta cara menyimpan makanan tersebut 
untuk jangka waktu tertentu. Jadi resep secara bebas 
dapat diartikan sebagai kumpulan langkah atau 
kumpulan instruksi yang menjelaskan bagaimana 
menyiapkan, membuat, hingga menyajikan suatu 
masakan dengan dilengkapi takaran bahan pembuat 
pada masing-masing langkah atau instruksi.   
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5. Pusat Data (Data Center) 
 

Untuk menyimpan dan mengelola seluruh data 
resep masakan tradisional yang dimiliki oleh setiap 
daerah di Indonesia, diperlukan suatu media atau 
suatu tempat untuk menampungnya. Salah satu 
bentuk tempat penyimpanan yang dapat digunakan 
adalah sebuah sebuah pusat data (data center).  

Secara umum pusat data (data center) dapat 
didefinisikan sebagai [1]: 
a. Sebuah struktur fisik yang didisain unuk 

menyimpan sejumlah komputer dalam satu 
kesatuan. 

b. Fasilitas institusional yag bertugas untuk 
memanipulasi dan atau mendistribusikan data 
kepada komunitas pengguna secara luas. 

c. Fasilitas yang menyediakan tempat penyimpanan 
dan pengelolaan server, jaringan dan perangkat 
komputer lainnya. 

d. Fasilitas untuk menyimpan sejumlah besar 
peralatan elektronik, umumnya perangkat 
komputer dan komunikasi. 

Berdasarkan definisi dari [4], data center diartikan 
sebagai sebuah tempat penyimpanan terpusat 
(berbentuk fisik atau virtual) untuk menyimpan, 
mengelola, dan menyebarkan data yang berkaitan 
dengan suatu pengetahuan atau bisnis tertentu. 
Berdasarkan seluruh definisi data center di atas, 
dapat disimpulkan bahwa sebuah data center 
merupakan sebuah tempat yang menyediakan 
fasilitas atau kemampuan untuk menyimpan dan 
mengelola data dalam perangkat komputer dan 
jaringan komunikasi untuk menyimpan, mengelola, 
dan menyebarkan data yang berkaitan dengan suatu 
masalah tertentu. Pada kasus yang dikembangkan 
dalam penelitian ini pusat data yang dibuat lebih 
terkait dengan masalah pengetahuan kuliner, 
khususnya pada aspek resep masakan tradisional. 

Jika ditinjau dari infrastruktur suatu sistem 
data center, maka infrastruktur yang dapat 
digunakan terdiri dari 4 (empat) jenis, yaitu [5]: 
a. Tipe 1: Basic Site Infrastructure. 

Infrastruktur tipe ini merupakan dasar sebuah 
data center dimana tidak terdapat kemampuan 
penyimpanan data redundant dan hanya 
memiliki satu jalur layanan perangkat komputer. 

b. Tipe 2: Redundant Site Infrastructure. 
Infrastuktur tipe ini telah memiliki kemampuan 
penyimpanan data redundant, tetapi masih 
memiliki satu jalur layanan perangkat komputer. 

c. Tipe 3: Concurrentrly Maintainable Site 
Infrastructure. 
Infrastruktur tipe ini telah memiliki penyimpanan 
data redundant dan multiple jalur layanan 
komunikasi independen yang hanya dapat 
digunakan satu per satu dalam proses 
penggunaannya. 

d. Tipe 4: Fault Tolerant Site Infrastructure. 

Infrasturktur tipe ini telah memiliki multiple 
sistem terisolasi independen yang dapat 
memberikan layanan penyimpanan data 
redundant melalui seluruh jalur layanan 
komunikasi yang dimiliki. 

 
Oleh karena sistem yang dibangun masih merupakan 
suatu prototype dari hasil penelitian, maka jenis 
infrastruktur yang digunakan adalah tipe 1. Hal ini 
ditujukan untuk mengembangkan terlebih dahulu 
sistem yang terkait dengan masalah pusat data (data 
center) resep masakan tradisional terlebih dahulu, 
dibandingkan masalah kemampuan redudansi tempat 
penyimpanan dan masalah fault tolerance. 

Untuk mengimplementasikan sebuah pusat data 
sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka 
diperlukan adanya suatu basis data yang dapat 
digunakan untuk mendukung struktur data yang 
diperlukan oleh pusat data tersebut. Proses 
pembuatan struktur data tersebut tidak ada bedanya 
dengan proses pembuatan struktur data pada aplikasi 
lainnya. Permasalahan yang utama dalam pembuatan 
sebuah pusat data adalah integrasi dan fungsionalitas 
dari tempat di mana komputer yang digunakan 
sebagai pusat data tersebut berada. Jadi tidak 
terpusat pada masalah struktur data saja, tetapi 
keandalan perangkat dan lingkungan pun menjadi 
hal yang perlu diperhatikan. 

 
6. Pemodelan Rancangan Sistem 

 
Untuk mewujudkan suatu pusat data resep 

masakan tradisional yang dapat menampung seluruh 
informasi resep masakan dan dapat dipergunakan 
oleh para penggunanya secara mudah, maka sistem 
yang dibangun perlu dirancang dengan seksama 
dengan menggunakan pemodelan terlebih dahulu. 
Pemodelan yang digunakan dalam pengembangan 
sistem ini, terdiri dari Entity-Relationship Diagram 
(ERD) untuk membuat rancangan basis data yang 
digunakan dan Unified Modeling Language (UML) 
untuk merancang sistem aplikasinya. 

Proses perancangan basis data yang digunakan 
dalam penelitian ini didasari oleh pengamatan 
terhadap berbagai sumber informasi (website resep 
masakan, buku resep masakan, dan masukan dari 
berbagai pihak) mengenai informasi apa saja yang 
sekiranya diperlukan untuk diketahui oleh para 
pecinta resep masakan agar resep tersebut dapat 
ditiru proses pembuatannya secara mudah dan cepat.  

Seluruh informasi yang didapat, selanjutnya 
dituangkan dalam model basis data dalam bentuk 
ERD dengan menggunakan simbol-simbol 
sebagaimana yang dapat dilihat pada buku Database 
System Concept 4th Edition karangan Silberschatz, 
Korth, dan Sudarshan halaman 57. 

Sedangkan proses perancangan sistem aplikasi 
website yang digunakan untuk membantu mengelola 
seluruh informasi yang disimpan dalam basis data 
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didasari oleh pengalaman pribadi dan pengamatan 
terhadap proses pembuatan masakan yang didasari 
oleh resep masakan melalui wawancara terhadap 
beberapa orang mahasiswa/i tata boga. Dari hasil 
wawancara tersebut juga dihasilkan masukan 
terhadap informasi apa saja yang dirasakan 
menyulitkan dalam memahami apa yang dimaksud 
dengan istilah-istilah khusus pada proses pembuatan 
suatu resep masakan. 

 
7. Rancangan Basis Data 

 
Berdasarkan apa yang diperoleh pada proses 

kajian dan analisis informasi yang diperoleh pada 
pengamatan terhadap buku-buku resep masakan dan 
website-website yang membahas masalah resep 
masakan dari dalam dan luar negeri, serta masukan 
ketika melakukan wawancara, maka diperoleh 
desain struktur data sebagaimana yang terlihat pada 
Gambar 2. 

 
Gambar 2. Entity-Relationship Diagram Pusat Data 

Resep Masakan Tradisional 
 
Pada Gambar 2 terlihat bahwa struktur data 

yang dihasilkan dalam penelitian ini terdiri dari 11 
(sebelas) entitas. Seluruh data yang akan disimpan 
dalam struktur data berpusat pada entitas recipes. 
Pada entitas recipes ini tersimpan informasi utama 
dari data resep masakan tradisional. Entitas recipes 
ini didukung oleh entitas-entitas lainnya. Entitas 
recipe_picture yang berfungsi untuk menyimpan 
seluruh gambar makanan yang dinyatakan dalam 
entitas recipes. Entitas ingredients digunakan untuk 
menampung seluruh data bahan baku dari masakan 
yang disimpan dalam pusat data. Ketika salah satu 
bahan baku digunakan dalam suatu resep masakan, 
maka data tersebut akan diletakkan pada relasi  

recipe_ingredients  dengan  dilengkapi  data 
banyaknya bahan baku yang digunakan. Entitas 
recipes juga didukung oleh relasi recipe_names dan 
entitas origin_places untuk menyimpan nama lain 
dari makanan yang dinyatakan dalam entitas recipes 
beserta dengan asal daerah nama makanan tersebut 
berasal.  

Entitas lainnya yang mendukung entitas recipes  
adalah entitas cook_procedure yang digunakan 
untuk menampung data proses pemasakan dari 
masakan yang ingin dibuat. Entitas cook_methods 
digunakan untuk menampung langkah-langkah 
proses pemasakan dari resep masakan yang sedang 
dikelola atau dilihat. Entitas kitchen_utensils 
digunakan untuk menampung informasi alat masak 
yang digunakan untuk mengolah resep masakan 
yang sedang dilihat atau dikelola. 

Sebagai tambahan informasi, pada struktur data 
yang dibangun dilengkapi pula dengan fasilitas 
pencatatan komentar dan pemberian data rating dari 
resep masakan. Data komentar disimpan dalam 
beberapa entitas, yaitu entitas method_comment 
untuk memberikan komentar akan proses pembuatan 
masakan, entitas tool_comment untuk memberikan 
komentar akan perangkat masak yang digunakan, 
dan relasi recipe_comments untuk memberikan 
komentar atas resep masakan yang ada. Pada relasi 
recipe_comments ini pula diletakkan data yang 
digunakan untuk menghitung rating dari resep 
masakan yang telah ada. 
 
8. Rancangan Sistem Aplikasi  

 
Berdasarkan struktur data yang telah diperoleh 

pada Gambar 2, maka proses penelitian selanjutnya 
adalah membentuk sistem aplikasi pengelolaan dan 
penyimpanan data dalam struktur tersebut. 
Berdasarkan apa yang telah dilaksanakan dalam 
penelitian ini, rancangan sistem aplikasi yang 
diperoleh dapat digambarkan dalam model UML 
sebagaimana yang terlihat pada Gambar 3. 

 

 
Gambar 3. Use Case Diagram Pusat Data Resep 

Masakan Tradisional 
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Pada Gambar 3, terlihat bahwa berdasarkan 

hasil analisis yang telah dilakukan pelaku atau aktor 
pengguna dalam sistem aplikasi yang diperoleh 
terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu generic user, 
member, dan administrator. Generic user merupakan 
para pengunjung website yang belum terdaftar. 
Member merupakan pengunjung website yang telah 
terdaftar, sehingga memiliki login name dan 
password untuk berinteraksi secara aktif dalam 
sistem aplikasi yang dihasilkan. Sedangkan 
administrator merupakan jenis pengguna tertinggi 
yang dimiliki oleh sistem aplikasi yang dihasilkan 
dalam penelitian ini. 

Fungsionalitas generic user terhadap website 
yang dihasilkan hanya sebatas mencari dan melihat 
data resep masakan yang telah tersimpan dalam 
struktur data Gambar 2, serta mendaftarkan diri 
sebagai member di dalam website yang dibangun. 
Sebagai member, generic user diberikan tambahan 
kemampuan yaitu mengelola data resep dan data 
tambahan lainnya (terminologi masak dan peralatan 
masak). Sedangkan administrator merupakan jenis 
pengguna tertinggi dari jenis pengguna yang 
dihasilkan dalam penelitian ini. Sebagai 
administrator, pengguna aplikasi dapat menghapus 
data yang telah tersimpan dalam struktur data, 
mengelola akun pengguna, dan menyetujui data baru 
bagi peralatan masak dan terminologi makanan yang 
tersimpan. 

 
9. Hasil Implementasi 

 
Berdarkan hasil rancangan sistem aplikasi yang 

diperoleh pada proses 8, maka pemetaan fungsi-
onalitas website yang dihasilkan dapat digambarkan 
sebagai mana yang terlihat pada Gambar 4 berikut 
ini. 

 
Gambar 4. Pemetaan Fungsionalitas Website  Pusat 

Data Resep Masakan Tradisional 
 
Seluruh bagian dari pemetaan fungsionalitas 

pada Gambar 4 merupakan apa yang telah 
digambarkan pada Gambar 3. Pada barisan 
fungsionalitas di bawah Home merupakan seluruh 
fungsionalitas yang dapat digunakan oleh generic 

user. Ketika seorang generic user telah menjadi 
member, maka fungsionalitas yang terdapat pada 
bagian Member Menu akan dibukakan bagi 
pengguna yang telah melakukan proses login. Menu 
fungsionalitas Admin Menu hanya dibukakan kepada 
pengguna yang telah melakukan login dan memiliki 
tingkat pengguna sebagai administrator. 

Beberapa layar tampilan yang dimiliki oleh 
aplikasi website pusat data resep masakan tradisional 
ini dapat dijabarkan sebagai berikut. 

Halaman website yang menjadi pusat 
informasi, sebagai mana yang telah dijabarkan pada 
bagian 7 adalah halaman resep masakan itu sendiri. 
Tampilan dari halaman resep masakan tersebut dapat 
dilihat pada Gambar 5 berikut ini. 

 

 
Gambar 5. Tampilan Daftar Resep Masakan 

Tradisional 
 
Pada tampilan Gambar 5, pengguna aplikasi website 
akan diberikan daftar seluruh makanan tradisional 
yang telah tercatat dalam basis data yang digunakan. 
Pada halaman ini pengguna dapat melakukan proses 
pemilihan nama resep yang akan dilihat secara 
mendetail berdasarkan kategori makanan tersebut. 

Ketika pengguna mengklik salah satu gambar 
pada halaman Gambar 5, maka pengguna akan 
diarahkan kepada tampilan Gambar 6. Pada Gambar 
6, pengguna akan diberikan informasi lebih lanjut 
mengenai resep masakan yang dipilih mengenai 
bahan-bahan yang digunakan, cara memasak, dan 
lain-lain. 

 

 

Gambar 6. Tampilan Detail Resep Masakan 
Tradisional 

 
Untuk meningkatkan kemudahan para 

pengguna website resep masakan trandisional ini 
mencari data, maka website ini pun dilengkapi 
dengan fasilitas pencarian resep masakan. Proses 
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pencarian yang dapat dilakukan pada website ini 
terdiri dari proses pencarian berdasarkan nama resep 
masakan itu sendiri, atau berdasarkan bahan-bahan 
yang digunakan.  

Jika penggunakan menggunakan proses 
pencarian berdasarkan nama resep masakan, maka 
pengguna akan diminta memasukan nama resep 
masakan yang ingin dicari (sebagian atau 
seluruhnya) ke dalam tempat yang telah disediakan. 
Jika masih dirasakan kurang, maka informasi 
pencarian dapat diperluas sebagaimana yang terlihat 
pada Gambar 7. 

 

 

Gambar 7. Tampilan Pencarian Resep Masakan 
Tradisional Diperluas 

 
Sedangkan ketika pengguna mencari resep 

masakan berdasarkan nama bahan makanan, maka 
pengguna dapat memasukan nama bahan makanan 
yang ingin digunakan dan bahan makanan yang 
tidak ingin digunakan pada tempat yang telah 
disediakan. Jika diperlukan proses pencarian pun 
dapat lebih didetailkan sehingga diperoleh hasil 
pencarian yang lebih akurat. Contoh hasil pencarian 
berdasarkan informasi yang didetailkan, dapat 
dilihat pada Gambar 8 berikut ini. 

 

  

Gambar 8. Tampilan Pencarian Resep Masakan 
Tradisional Diperluas Berdasarkan Bahan 

 
 

10. Simpulan 
 
Berdasarkan hasil pengujian terhadap struktur 

data dan sistem aplikasi yang dibuat, dapat ditarik 
kesimpulan: 
a. Komponen utama yang penyusun data sebuah 

resep masakan tradisional diidentifikasi berupa 
data nama resep, deskripsi resep, daerah asal 
resep, kategori resep, porsi, durasi masak, dan 
bahan yang digunakan pada resep.  

b. Komponen utama penyusun data resep tersebut 
telah digunakan untuk merancang dan membuat 
pangkalan data resep masakan tradisional, dan 
pangkalan data tersebut telah mampu mencatat 
dan menyajikan informasi data resep masakan 
tradisional.  

c. Telah berhasil dibuat fungsi pencarian data 
resep yang menggunakan parameter pencarian 
berupa nama resep, nama bahan, kata atau nama 
bahan yang dihilangkan (exclude term), kategori 
masakan dan metode masak yang terdapat 
dalam suatu resep.  

d. 2) Setelah proses pencarian dilakukan, data 
resep yang ditemukan berhasil diurutkan 
berdasarkan tingkat kunjungan halaman resep 
untuk pencarian berdasarkan nama resep dan 
pengurutan berdasarkan jumlah kecocokan 
nama bahan untuk pencarian berdasarkan nama 
bahan.  
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Abstrak 

UKM di Indonesia sebagian besar masih dikelola dengan metode tradisional, sentuhan teknologi informasi 
belum optimal. Disisi lain jumlah pelanggan atau transaksi yang dilakukan oleh UKM bisa tidak dalam nilai 
kecil lagi. Salah satu pendekatan bisnis modern adalah dengan memperhatikan faktor pelanggan, bukan saja 
sebelum transasksi, tapi tidak kalah penting adalah setelah transasksi. Aplikasi pada bidang teknologi informasi 
pada domain ini disebut dengan Customer Relationship Management (CRM). Permasalahan pengembangan 
CRM lebih melihat kepada perusahaan besar dan budaya barat. Penelitian ini mencoba mengembangkan model 
CRM yang disesuaikan dengan budaya masyarakat dan model bisnis UKM di Indonesia, serta juga 
memperhatikan tingkat penetrasi teknologi informasi secara umum. Pendekatan yang digunakan adalah 
menggunakan model 'lokalisasi' sosial budaya yang telah banyak dipergunakan pada produk elektronik. 
 
Kata kunci : CRM, lokalisasi, model pengembangan, teknologi informasi 
 
 
 
 
1. Pendahuluan   
 

Pemasaran berkembang dengan pesat dan 
memahami perilaku konsumen menjadi salah satu 
strategi dalam keberhasilan memasarkan produk. 
Penelitian pendahuluan di daerah Bantul Yogyakarta 
dan Kebumen [5,6] menemukan bahwa kendala 
yang sering dihadapi sebagian besar usaha kecil dan 
menengah (UKM) adalah kesulitan memasarkan 
produk-produknya dan mempertahankan pasar yang 
sudah ada di samping beberapa kendala lain seperti 
inovasi tidak optimal, keuangan rumah tangga 
bercampur dengan keuangan industri dan 
manajemen tradisional. 

Pemahaman dan mempertahankan pelanggan 
menjadi salah satu strategi dalam keberhasilan 
perusahaan. Hal ini sering menjadi kendala utama 
pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di tengah 
persaingan yang semakin ketat. UKM perlu menjaga 
hubungan baik dengan pelanggan dan meningkatkan 
loyalitasnya melalui pengetahuan dan pemenuhan 
kebutuhan pelanggan dengan cepat dan tepat. 
Customer Relationship Management (CRM) sebagai 
aplikasi teknologi informasi akan mampu mengatasi 
masalah tersebut karena tujuan CRM adalah 
mendapatkan inti konsep pelanggan dan 
meletakkannya dalam kerangka aplikasi 
pemanfaatan teknologi informasi berbasis E-

Commerce. CRM dapat membantu UKM 
mengembangkan produk baru berdasarkan 
pengetahuan yang lengkap tentang keinginan 
pelanggan, dinamika pasar dan pesaing. 

Dengan demikian dalam rangka UKM 
mendapatkan pengertian yang lebih baik tentang 
pelanggan mereka dan kebutuhan mereka dilakukan 
kombinasi gudang data, bank data dan meja bantu 
atau pusat panggilan (call center).  Penelitian ini 
dilakukan untuk mengembangkan perangkat lunak 
CRM pada usaha kecil dan menengah. Masih sedikit 
UKM yang telah menerapkan CRM ini walaupun 
sudah banyak UKM menyadari pemanfaatan sistem 
informasi menjadi suatu keharusan yang tidak dapat 
dihindari oleh setiap usaha yang ingin menempatkan 
dirinya pada posisi paling depan dalam suatu 
industri.  

Aplikasi CRM saat ini sudah banyak beredar di 
pasaran, kebanyakan dibuat oleh perusahaan 
Amerika dan Eropa yang telah lebih dulu 
mengimplementasikan CRM di perusahaan mereka. 
AMR Research melaporkan beberapa penyedia 
software CRM seperti Siebel Systems, Clarify 
(Nortel Networks), PeopleSoft dan Oracle sebagai 
pemimpin pasar. Sementara itu perusahaan-
perusahaan penyedia jasa profesional CRM sebagai 
pemimpin pasar misalnya Accenture, Art 
Technology Group, Cambridge Technology 
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Partners, CSC, Deloitte Consulting, EDS, eLoyalty, 
Cap Gemini Ernst & Young, IBM Global Services, 
KPMG Consulting dan PriceWaterhouseCoopers [1] 
Hal ini menunjukkan bahwa penyedia software 
CRM sebagian besar adalah perusahaan-perusahaan 
asing yang mungkin membuat Usaha Kecil dan 
Menengah (UKM) enggan memanfaatkan aplikasi 
CRM ke dalam usaha bisnisnya, karena mahalnya 
aplikasi tersebut dan vendor asing masih kurang 
memahami  persiapan proses bisnis usaha kecil dan 
menengah yang unik. Hal inilah yang memotivasi 
penelitian ini dilakukan untuk membantu UKM 
dalam usahanya dengan merancang aplikasi CRM 
yang mudah dan terjangkau. 

Dengan demikian rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah “Bagaimanakah perancangan 
aplikasi customer relationship management (CRM) 
yang sesuai, mudah dan terjangkau untuk Usaha 
Kecil dan Menengah?”. 

 
 

2. Lokalisasi CRM 
 

Pada intinya, CRM adalah sederhana, dan secara 
intuitif menarik dengan konsep dasar untuk  menarik 
pelanggan baru, mengenal mereka dengan baik, 
memberikan mereka pelayanan yang luar biasa, dan 
mengantisipasi keinginan dan kebutuhan mereka 
serta mempertahankan pelanggan lama untuk tetap 
merasa dihargai dan dibutuhkan oleh perusahaan. 
Ketika perusahaan melakukan hal-hal tersebut 
dengan baik, peningkatan pendapatan dan 
keuntungan cenderung mengikuti.  

Hal-hal tersebut yang berusaha dilakukan oleh 
perangkat lunak CRM sebagaimana disebutkan 
dalam bagian 1. Perusahaan yang mampu 
menggunakan perangkat lunak CRM adalah 
perusahaan besar, karena beberapa alasan sebagai 
yakni biaya mahal, memerlukan spesialisasi 
teknologi informasi, dan memerlukan infrastruktur 
teknologi informasi yang modern. Pada paper ini 
menunjukkan bagaimana mengadopsi CRM yang 
sudah ada untuk disesuaikan dengan kebutuhan lokal 
(UKM). Model seperti ini dikenal dengan istilah 
lokalisasi.  

Internasionalisasi dan lokalisasi dalam 
komputasi berarti adaptasi perangkat lunak 
komputer [3,7] dengan bahasa yang berbeda, 
perbedaan regional dan persyaratan teknis dari target 
pasar. Internasionalisasi adalah proses mendesain 
aplikasi perangkat lunak agar bisa diadaptasi ke 
berbagai bahasa dan wilayah tanpa perubahan 
rekayasa. Lokalisasi adalah proses menyesuaikan 
perangkat lunak internasionalisasi untuk wilayah 
atau bahasa tertentu  dengan menambahkan 
komponen local tertentu dan menerjemahkan teks. 

Lokalisasi mengacu pada adaptasi dari konten 
produk, aplikasi atau dokumen untuk memenuhi 
persyaratan bahasa, budaya dan yang lain dari target 

pasar yang spesifik [4]. Lokalisasi seringkali secara 
substansial lebih kompleks. Hal ini  memerlukan 
penyesuaian yang berkaitan dengan [4]: 
 Format Numerik, tanggal dan waktu 
 Penggunaan mata uang 
 Penggunaan Keyboard 
 Pemeriksaan dan pengurutan  
 Simbol, ikon dan warna 
 Teks dan grafis yang berisi referensi ke objek, 

tindakan atau gagasan yang dalam budaya 
tertentu, mungkin akan menyebabkan salah 
tafsir. 
CRM berarti hal yang berbeda untuk orang yang 

berbeda, dan hal itu dilaksanakan dengan cara yang 
berbeda. Pada beberapa perusahaan, CRM berarti 
menciptakan penawaran kepada pelanggan 
berdasarkan perilaku masa lalu mereka dan 
karakteristik demografis. Oleh karena itu perlu 
pemahaman lokalisasi dalam membangun CRM. [2] 

Lokalisasi CRM (atau perangkat lunak apapun) 
mempengaruhi lebih dari apa yang dipikirkan 
awalnya. Agar CRM mampu beradaptasi ke bahasa 
lokal tidak hanya masalah menerjemahkan teks yang 
ditampilkan pada layar. Pertimbangkan misalnya 
mata uang yang digunakan di negara tertentu (USD 
atau $ di Amerika Serikat, GBP atau £ di Inggris), 
format tanggal dan waktu (misalnya: 16 November 
2009 akan sering ditulis sebagai 2009/11/16 di 
Amerika Serikat, tetapi di Indonesia format akan 
16/11/2009) atau format angka (jumlah yang sama 
akan ditulis sedikit berbeda di negara yang berbeda: 
1,500.20 di Amerika, namun di Indonesia 1.500,20).  

 
3. Analisa dan Hasil 
 

Sebuah usaha kecil sampai menengah yang 
sangat sensitif terhadap persepsi positip pelanggan 
yang sudah ada terhadap bisnis yang ditawarkan. 
Mereka tidak benar-benar memiliki sumber daya 
untuk agresif memasarkan produk dan jasa dalam 
rangka untuk menarik pelanggan baru. Dalam 
kondisi seperti itu, mempertahankan pelanggan yang 
sudah ada adalah sangat penting. 

Pada bagian ini identifikasi kebutuhan CRM 
untuk Usaha Kecil dan Menengah disajikan. 
Identifikasi ini dapat dilihat dari beberapa sudut 
pandang seperti tertera dalam table 1. 

 
Tabel 1. Perbandingan Kebutuhan CRM 

 
Sudut 

pandang 
Perusahaan 

Besar 
UKM 

1. Individual 
aplikasi 

CRM 
dikombinasikan 
dengan 
perangkat 
aplikasi 
modern seperti 
Email, ATM, 

Belum mampu 
menggunakan 
teknologi seperti 
pada perusahaan 
besar. Hal yang 
mungkin bisa 
dilakukan dalam 
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Kartu Kredit, 
Web portal dan 
lain-lain, dalam 
rangka 
berhubungan 
dengan 
pelanggannya.  

berhubungan 
dengan 
pelanggannya 
melalui alat 
telekomunikasi 
handphone 
(missal melalui 
SMS) karena 
dirasa paling 
murah dan tidak 
perlu investasi 
besar. 

2. Infrastruktur 
Jaringan 

Menggunakan 
infrastruktur 
jaringan yang 
modern dan 
canggih agar 
selalu reliable 
aplikasinya. 

Menggunakan 
infrastruktur 
jaringan 
sederhana karena 
tidak 
menggunakan 
database 
terdistribusi.   

3. Resiko 
Organisasi 

Resiko 
berpotensi 
besar apabila 
aplikasi CRM 
yang 
dikombinasikan 
dengan  
aplikasi lain 
tidak berjalan 
dengan baik. 

Resiko cenderung 
rendah, karena 
data pelanggan 
diperoleh dengan 
kontribusi 
teknologi 
informasi yang 
tidak terlalu rumit 
dan dikelola 
menggunakan 
database tanpa 
terdistribusi.  

4. Kebutuhan 
Bisnis 

Penerapan 
CRM yang 
komplek 
diperlukan 
untuk 
menanggapi 
kebutuhan 
bisnis yang 
berkembang 
sangat cepat. 

Penerapan CRM 
yang sederhana 
karena kebutuhan 
masih sederhana 
karena proses 
transaksi yang 
dilakukan UKM 
juga masih 
sederhana.  

5. Kebutuhan 
tenaga ahli 
Teknologi 
Informasi 

Penerapan 
CRM yang 
kompleks 
sebagaimana 
disebutkan di 
bagian pertama 
table ini 
memerlukan 
tenaga ahli di 
banyak sub 
bidang 
teknologi 
informasi. 

UKM tidak 
memiliki dana 
cukup besar untuk 
mempekerjakan 
tenaga ahli di 
bidang teknologi 
informasi yang 
beragam sehingga 
aplikasi CRM 
yang diperlukan 
juga sebaiknya 
yang tidak 
memerlukan 
kemampuan 
teknik 
informatika 
khusus. 

6. Kegunaan 
dan 
Kompatibilit
as 

Pada 
perusahaan 
besar 
dibutuhkan 
CRM yang 
mampu 
memberikan 
kegunaan yang 
besar dan 
kompatibilitas 
yang tinggi 
dalam arti 
mampu 
beradaptasi 
dengan 
lingkungan 
bisnis 
perusahaan 
yang dinamis. 
Sehingga 
diperlukan 
aplikasi yang 
mampu 
menawarkan 
fungsi data 
mining yang 
baik.  

UKM memiliki 
kecenderungan 
usaha yang relatif 
stabil tidak terlalu 
dinamis sehingga 
memerlukan 
sebuah CRM yang 
dapat 
diimplementasikan 
tanpa harus 
membuat 
perubahan pada 
proses bisnisnya. 
Data mining 
sederhana 
diperlukan untuk 
menangani 
perilaku 
pelanggannya. 

 
Mengacu kepada tabel 1 ini, maka model 
pengembangan CRM dengan memperhatikan 
'lokalisasi' perlu mempertimbangkan berbagai 
karakteristik sebagai :  
1. Mudah digunakan, termasuk juga mudah 

diinstall dan diperlihara (didukung point 2, 3, 
5). 

2. Pengadaannya bernilai ekonomis tidak 
memberatkan investasi dari UKM (didukung 
point 7, 8). 

3. Menggunakan menu minimum yang sangat 
sering digunakan, ini untuk menghindari kesan 
yang rumit bagi pengguna. 

4. Berbasiskan antar muka dengan model web, ini 
memberikan rasa terbiasa untuk pengguna pada 
umumnya yang telah sering bersentuhan dengan 
Internet, karena akses Internet sudah merupakan 
hal yang umum digunakan oleh pengguna 
mobile phone saat ini. 

5. Aplikasi tidak harus selalu membutuhkan 
koneksi Internet, sehingga dapat berfungsi 
online ataupun offline. 

6. Koneksi dengan backend database sederhana, 
karena pada umumnya jumlah pelanggan relatif 
masih kecil dan tidak erlalu dinamis. 

7. Mendukung multiplatform, baik pada jenis 
sistem operasi ataupun hardware. Sehingga juga 
memungkinkan untuk diaplikasikan pada 
mobile phone. Jadi UKM tidak selalu harus 
investasi dipengadaan komputer, bisa 
menggunakan mobilephone yang telah ada. 
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8. Memanfaatkan solusi opensource untuk 
menghindari ketergantungan dan penekanan 
biaya. 

9. Koneksi ke pelanggan dapat melalui berbagai 
channel seperti telpon, sms, tidak harus Internet. 

 
 
4. Kesimpulan 
 

Persyaratan dan harapan bahwa usaha kecil 
memiliki paket CRM pada dasarnya sama dengan 
perusahaan besar. Perbedaannya adalah bahwa 
perusahaan besar memerlukan beberapa tingkat 
kustomisasi dengan CRM mereka dan mereka 
mampu melakukan kustomisasi ini. Usaha kecil dan 
menengah dapat membuat juga dengan CRM yang 
lebih sederhana dan umum. 
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ABSTRAK 
 

Sistem pendukung keputusan untuk pemilihan Kamera  Digital Single-Lens Reflex (DSLR) ini dibuat untuk 
membantu pengguna dalam memutuskan pilihan sesuai dengan beberapa kriteria dan alternatif yang tersedia.Kriteria 
yang digunakan adalah harga, ukuran sensor, resolusi dan jumlah auto focus yang penilaian nya menggunakan skala 
likert. Alternatif dari sistem ini adalah berupa sepuluh tipe kamera DSLR yang akan di-query berdasarkan pemilihan 
kebutuhan, yaitu  empat kamera pemula, tiga kamera semi-pro, dan tiga kamera professional. Metode yang 
digunakan dalam pengambilan keputusan pemilihan kamera DSLR  adalah metode Promethee. Metode ini 
merupakan bagian dari metode Multiple Criteria Decision Making (MCDM). Metode Promethee dipilih karena 
merupakan suatu bentuk model pendukung keputusan yang digunakan untuk pengambilan keputusan dengan kriteria 
beragam dan dapat digunakan untuk memecahkan masalah pengambilan keputusan. Dari pemilihan jenis kamera 
dan inputan bobot menggunakan skala likert sebagai penilaian data kualitatif dan juga menggunakan data 
sebenarnya tiap alternatif sebagai penilaian data kuantitatif, sistem ini mampu menganalisa kriteria dan alternatif 
yang dibandingkan dan akan memberikan keluaran berupa urutan tipe kamera DSLR dari rangking teratas. 

 
Kata kunci : Digital Single-Lens Reflex (DSLR), Metode Promethee, Multiple Criteria Decision Making, Skala 
Likert. 
 
1. Pendahuluan 

Pada saat ini bidang fotografi mulai diminati oleh 
banyak kalangan seiring dengan perkembangan 
teknologi yang sangat pesat, maka perkembangan 
kamera pun ikut mengikuti kemajuan. Semakin bagus 
kamera yang digunakan semakin bagus pulalah foto 
yang dihasilkan.  

Prinsip kerja kamera tipe Digital Single-Lens 
Reflex (DSLR) yang merupakan kamera digital adalah 
menggunakan sistem pantulan dari cermin. Dalam sisi 
budget kamera DSLR tergolong mahal dan terkadang 
banyak orang yang tidak mengetahui bagaimana 
memilih sebuah DSLR yang sesuai dengan kebutuhan 
dan budget yang disediakan. Untuk itu diperlukan 
suatu sistem yang dapat membantu dalam pemilihan 
kamera DSLR agar mengoptimalkan segala kebutuhan 
yang diinginkan. 

Sistem pendukung keputusan adalah salah satu 
cara untuk mendukung pengambil keputusan memilih 
alternatif. Sistem pendukung keputusan memiliki 
metode-metode pengambilan keputusan yang salah 
satunya adalah metode Promethee. Metode Promethee 
dipilih karena merupakan metode penentuan urutan 
(prioritas) dalam analisis multikriteria. Setiap alternatif 

pada metode Promethee akan dibandingkan dengan 
alternatif yang lain sehingga didapat urutan (prioritas) 
alternatif terbaik berdasarkan kriteria yang telah 
ditentukan. 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut :  

1. Sistem dibangun menggunakan Personal 
Home Page (PHP) dan database yang digunakan 
adalah MySQL. 

2. User terdiri dari administrator dan 
pengunjung. Pengunjung dapat mengikuti sistem tanpa 
harus login, sedangkan administrator harus login  
terlebih dahulu agar dapat melakukan update data 
kamera, artikel dan saran. 

3. Alternatif berupa sepuluh tipe kamera DSLR 
yang akan di-query berdasarkan pemilihan kebutuhan, 
yaitu  empat kamera pemula, tiga kamera semi-pro, 
dan tiga kamera profesional. 

4. Pengunjung akan memberikan penilaian 
terhadap alternatif berdasarkan ktiteria (harga, ukuran 
sensor, resolusi dan jumlah auto fokus) menggunakan 
skala likert. 

5. Output berupa tipe kamera DSLR dari 
rangking teratas. 
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6. Metode yang digunakan adalah metode 
Promethee. 

 
2. Sistem Pendukung Keputusan (SPK) 

 Sistem pendukung keputusan (SPK) atau 
dikenal dengan Decision Support System (DSS), pada 
tahun 1970-an sebagai pengganti istilah Management 
Information System (MIS). Tetapi pada dasarnya SPK 
merupakan pengembangan lebih lanjut dari MIS yang 
dirancang sedemikian rupa sehingga bersifat interaktif 
dengan pemakainya. Maksud dan tujuan dari adanya 
SPK, yaitu untuk mendukung pengambil keputusan 
memilih alternatif keputusan yang merupakan hasil 
pengolahan informasi-informasi yang 
diperoleh/tersedia dengan menggunakan model-model 
pengambil keputusan serta untuk menyelesaikan 
masalah-masalah bersifat terstruktur, semi terstruktur 
dan tidak terstruktur. Multiple Criteria Decision 
Making (MCDM) merupakan suatu metode 
pengambilan keputusan yang didasarkan atas teori-
teori, proses-proses, dan metode analitik yang 
melibatkan ketidakpastian, dinamika, dan aspek 
kriteria jamak [1]. 

 
2.1    Metode Promethee 

Promethee adalah singkatan dari Preference 
Ranking Organization Method for 
Enrichment Evaluation. Promethee adalah salah satu 
metode penentuan urutan atau prioritas dalam analisis 
multikriteria atau MCDM (Multi Criterion Decision 
Making). Dugaan dari dominasi kriteria yang 
digunakan dalam Promethee adalah penggunaan nilai 
dalam hubungan outrangking. Masalah pokoknya 
adalah kesederhanaan, kejelasan dan kestabilan. 
Semua parameter yang dinyatakan mempunyai 
pengaruh nyata menurut pandangan ekonomi [11]. 

 
a. Dominasi Kriteria 

Nilai f merupakan nilai nyata dari suatu kriteria, f 
: K → Я (Real Word ) dan tujuan berupa prosedur 
optimasi untuk setiap alternatif a ε K,  f (a) merupakan 
evaluasi dari alternatif tersebut untuk setiap kriteria. 
Pada saat dua alternatif dibandingkan, a, b ε K, harus 
dapat ditentukan perbandingan preferensinya. 

Dalam metode ini fungsi preferensi seringkali 
menghasilkan nilai fungsi yang berbeda antara dua 
evaluasi , sehingga : P (a,b) = P (f (a) – f(b)). Untuk 
semua kriteria, suatu alternatif akan dipertimbangkan 
memiliki nilai kriteria yang lebih baik ditentukan nilai 
f dan akumulasi dari nilai ini menentukan nilai 
preferensi atas masing–masing alternatif yang akan 
dipilih. 
b.  Rekomendasi Fungsi Preferensi 

Dalam Promethee disajikan enam bentuk fungsi 
preferensi kriteria. Hal ini tentu saja tidak mutlak, 
tetapi bentuk ini cukup baik untuk beberapa kasus. 

Untuk memberikan gambaran yang lebih baik terhadap 
area yang tidak sama, digunakan fungsi selisih nilai 
kriteria antar alternatif H(d) dimana hal ini 
mempunyai hubungan langsung pada fungsi 
preferensi. Keenam fungsi preferensi tersebut 
meliputi: 
1. Kriteria Biasa (Usual Criterion) 

 
Dimana d=selisih nilai kriteria {d=f(a)-
f(b)}.Pada kasus ini, tidak ada beda antar a dan b 
jika f(a) = f(b) jika dan hanya jika f(a) = f(b). 

Kriteria ini digunakan untuk kategori ecology 
dan dramatic impact. 

       Gambar 2.1 Kriteria Biasa 
 
2. Kriteria Quasi (Quasi Criterion) 

 
Kriteria ini memiliki alternatif preferensi yang 
sama penting selama selisih atau nilai H(d) dari 
masing-masing alternatif untuk kriteria tertentu 
tidak melebihi nilai q. Kriteria ini digunakan 

untuk ketegori manpower. 
 

        Gambar 2.2 Kriteria Quasi 
 
3. Kriteria dengan Preferensi Linier 

 
Kriteria ini menjelaskan bahwa selama nilai 
selisih memiliki nilai yang lebih besar 
dibandingkan dengan nilai p, maka terjadi 
preferensi mutlak. Kriteria ini digunakan untuk 

kategori operational criteria. 
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Gambar 2.3 Kriteria dengan Preferensi Linier  
 

4. Kriteria Level (Level Criterion) 

 
Jika |d| berada diantara nilai q dan p, hal ini 
berarti situasi preferensi yang lemah (H(d) = 
0,5). Kriteria ini digunakan untuk kategori 
financial long term dan life cycle cost. 

 
Gambar 2.4 Kriteria Level 

5. Kriteria dengan Preferensi Linier dan Area yang 
tidak Berbeda 

 

Peningkatan preferensi secara linier tidak 
berbeda hingga preferensi mutlak dalam area 
antara dua kecenderungan q dan p. Kriteria ini 
digunakan untuk kategori financial short term 
dan acquisition cost. 

Gambar 2.5 Kriteria dengan Preferensi Linier 
dan Area yang Tidak Berbeda 

6. Kriteria Gaussian (Gaussian Criterion) 
H(d) = 1- exp {-(d² / 2σ²)} 
Fungsi ini bersyarat apabila nilai σ telah 
ditentukan. Kriteria ini digunakan untuk 
kategori security, quality, dan aesthetic.  

Gambar 2.6 Kriteria Gaussian 

 

2.2 Indeks Preferensi Multikriteria	
Tujuan pembuatan keputusan adalah menetapkan 

fungsi preferensi  Pi dan πi  untuk semua kriteria  fi  (i 
= 1,…, k) dan masalah optimasi kriteria majemuk. 
Bobot (weight)  πi  merupakan ukuran kriteria dari 
kepentingan kriteria  fi  ; jika semua kriteria memiliki 
nilai kepentingan yang sama dalam pengambilan 
keputusan maka semua nilai bobot adalah sama. 
Indeks preferensi kriteria majemuk ditentukan 
berdasarkan rata-rata bobot dari fungsi preferensi Pi  

yaitu sebagai berikut: (Suryadi dan Ali Ramdhani, 
2000). 

 
Keterangan : 
 = indeks preferensi 
π = bobot (weight) 
P = fungsi preferensi/intensitas 

δ (a,b) merupakan intensitas preferensi pembuat 
keputusan yang menyatakan bahwa alternatif a lebih 
baik dari alternatif b dengan pertimbangan dari seluruh 
kriteria. Hal ini dapat disajikan dengan nilai antara 0 
dan 1, dengan ketentuan sebagai berikut: 
1. δ (a,b) ≈ 0, menunjukkan preferensi yang lemah 

untuk alternatif a lebih dari alternatif b 
berdasarkan semua kriteria. 

2. δ (a,b) ≈ 1,  menunjukkan preferensi yang kuat 
untuk alternatif a lebih dari alternatif b 
berdasarkan semua kriteria. 

Indeks preferensi ditentukan berdasarkan nilai 
hubungan outrangking pada sejumlah kriteria dari 
masing-masing alternatif. 

2.3 Arah dan Grafik Nilai Outranking 
Perhitungan arah preferensi dipertimbangkan 

berdasarkan nilai indeks. Perangkingan yang 
digunakan dalam metode Promethee meliputi tiga 
bentuk antara lain : 
a. Leaving flow (  

Untuk setiap nilai alternatif a dalam grafik nilai 
outrangking ditentukan berdasarkan leaving flow 
dengan persamaan : 

 

 menunjukkan preferensi bahwa alternatif 
a lebih baik dari alternatif  b. Leaving flow 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2012, STMIK - STIKOM Bali 23-25 Pebruari 2012 

538 
 

adalah jumlah dari nilai yang memiliki arah 
menjauh dari alternatif a. 

 
b. Entering Flow  (  

Sedangkan secara simetris dapat ditentukan nilai 
entering flow dengan persamaan:  

 
 menunjukkan preferensi bahwa alternatif 

b lebih baik dari alternatif  a. Entering flow 
diukur berdasarkan karakter outranking dari 
alternatif a. 

c. Net Flow (  
Pertimbangan dalam penentuan net flow 
diperoleh dengan persamaan :  

 

Semakin besar nilai leaving flow dan semakin 
kecil entering flow maka alternatif tersebut memiliki 
kemungkinan dipilih yang semakin besar. Perankingan 
dalam Promethee I  dilakukan secara parsial, yaitu 
didasarkan pada nilai leaving flow dan entering flow.  

Sedangkan Promethee II termasuk perangkingan 
kompleks atau urutan lengkap pada sejumlah alternatif 
yang mungkin, didasarkan pada nilai net flow masing-
masing alternatif yaitu alternatif dengan nilai net flow 
lebih tinggi menempati satu rangking yang lebih baik. 

2.4 Langkah-langkah Perhitungan Metode 
Promethee 

Adapun langkah-langkah perhitungan 
menggunakan metode Promethee adalah sebagai 
berikut : 
1. Menentukan alternatif. 
2. Menentukan kriteria yang 

ditetapkan. 
3. Menentukan kaidah maksimum atau 

minimum. 
4. Menetapkan tipe preferensi kriteria 

yang digunakan. 
5. Menetapkan parameter yang akan 

dimasukkan ke dalam tipe preferensi kriteria. 
6. Melakukan perhitungan secara 

berpasangan satu – persatu berdasarkan tipe 
preferensi kriteria yang digunakan. 

7. Menghitung nilai dengan 
mendefinisikan indeks preferensi kriteria 
berdasarkan rata-rata bobot, kemudian membuat 
hubungan outranking. 

8. Menentukan ranking dengan 
mendefinisikan leaving flow, entering flow dan 
net flow. 
 

3. Hasil Dan Pembahasan 
Hasil proyek akhir ini yaitu berupa halaman web 

yang digunakan untuk berkonsultasi. 

 
Gambar 3.1 Halaman Utama 

 
Gambar 3.2 Halaman SPK 

 
Gambar 3.3 Halaman Pemilihan Kebutuhan 

Pada gambar diatas, adalah gambar halaman 
dimana pengguna memilih jenis kebutuhan, terdapat 3 
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jenis kebutuhan yaitu : pemula, semi-pro dan 
professional. 

 
Gambar 3.4 Halaman Daftar ALternatif 

Setelah pengguna memilih jenis kebutuhan 
pengguna, akan tampil daftar alternative kamera yang 
akan dibandingkan pada sistem seperti yang terlihat 
pada gambar 4.4 diatas. 

 
Gambar 3.5 Halaman Inputan Bobot Pengguna 

Untuk selanjutnya pengguna akan menginputkan 
bobot untuk setiap kriteria berdasarkan tingkat 
kepentingannya, terdapat empat kriteria yaitu : harga, 
ukuran sensor, resolusi dan jumlah auto fokus. 

 
Gambar 3.6 Halaman Hasil SPK 

Setelah itu akan muncul daftar alternatif dari 
perangkingan pertama seperti gambar 4.6 diatas, 
kamera DSLR yang paling direkomendasikan adalah 
tipe kamera pada perangkingan teratas. 

 
Gambar 3.7 Halaman Daftar Artikel 

Pada gambar 3.7 diatas adalah daftar artikel yang 
tersedia, dan pengguna dapat membaca artikel yang 
diinginkan dengan mengklik judul dari artikel tersebut 
dan akan muncul artikel yang  dipilih seperti gambar 
3.8 berikut 

 
Gambar 3.8 Halaman Artikel Terpilih 
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Ada beberapa  tahap  yang  akan  dilakukan  pada  
pengujian  menggunakan metode Promethee, 
sebagai berikut : 
 
1. Menentukan alternatif  
Alternatif didapat berdasarkan pemilihan kamera 
berdasarkan kebutuhan yang  dipilih  oleh  
pengguna.  Untuk  melakukan  perhitungan  
dimisalkan pengguna memilih “pemula”, maka 
alternatif adalah sebagai berikut:  
A1 = Sony Alpha A300  
A2 = Canon Rebel Xti  
A3 = Sony Alpha A200  
A4 = Canon Rebel Xs  
 
2. Menentukan kriteria dan kaidah 
maksimum/minimum yang ditetapkan.  
f1(.) = harga (10  rupiah)    = menggunakan 
kaidah minimum.  
f2(.) = ukuran sensor (mm )    = menggunakan 
kaidah maksimum.  
f3(.) = resolusi (megapixel)    = menggunakan 
kaidah maksimum.  
f4(.) =  jumlah auto fokus (titik)  = menggunakan 
kaidah maksimum.  
 
3. Menentukan tipe preferensi kriteria yang  
digunakan.  
f1(.) = menggunakan preferensi V (linier dan area 
yang tidak berbeda) 
f2(.), f3(.), f4(.) = menggunakan preferensi VI 
(Gaussian)  
 
4. Perhitungan berdasarkan bobot yang diinputkan 
oleh pengguna.  
 
5.  Menentukan parameter  
Parameter  p  = nilai tengah dari dua nilai 
maksimum.  
Parameter  q  = nilai tengah dari dua nilai 
minimum.  
Parameter  s  = nilai tengah antara parameter q 
dan parameter p.  

6. Melakukan perhitungan secara berpasangan 
berdasarkan tiap preferensi 

7. Menghitung nilai indeks preferensi 
 

8. Menghitung nilai leaving flow, nilai entering 
flow dan netflow 
Sehingga didapatkannilai hasil perhitungan 
sebagai berikut : 

 
 

Alternatif  Ø(.)  
A1 = Sony Alpha A300  -0.0031299855029545  
A2 = Canon Rebel Xti  -0.021254935161444  
A3 = Sony Alpha A200  0.098117388849186  
A4 = Canon Rebel Xs  -0.073732468184787  
 
9.  Perangkingan  
Perangkingan pada metode Promethee adalah 
berdasarkan nilai Net Flow  
dari nilai terbesar ke nilai yang terkecil. Jadi 
berdasarkan nilai net flow, maka  
perangkingan kamera DSLR adalah sebagai 
berikut, dengan rangking paling  
teratas yang paling direkomendasikan.  
1.  Alternatif  A3 yaitu kamera Sony Alpha A200  
2.  Alternatif  A1 yaitu kamera Sony Alpha A300  
3.  Alternatif  A2  yaitu kamera Canon Rebel Xti  
4.  Alternatif  A4  yaitu kamera Canon Rebel Xs 
 
 

4. Kesimpulan 
Setelah diadakan proses pengujian mulai dari 

proses perancangan sistem, dan menganalisa hasil 
yang dilakukan dalam proyek akhir ini, maka dapat 
ditarik kesimpulan bahwa : 
1. Sistem berhasil dibuat sehingga pengguna yang 

menggunakan sistem pendukung keputusan 
pemilihan kamera DSLR dapat melihat urutan 
perangkingan kamera DSLR dari rangking teratas 
berdasarkan daftar alternatif yang telah tersedia. 

2. Pada sistem telah diterapkan metode Promethee 
dengan menggunakan skala likert sebagai 
penilaian data kualitatif dan data sebenarnya 
berdasarkan kriteria tiap alternatif sebagai 
penilaian data kuantitatif. 
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Abstrak 

Konvergensi layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan pertukaran data, suara dan video, banyak 
melahirkan standard, metode, teknik dan perangkat baru.  Salah satunya adalah teknologi komunikasi bergerak, 
(mobile) yang melahirkan smart phone (telepon pintar), yang sudah menggunakan sistem operasi komputer. 
Perangkat ini dapat melayani kebutuhan layanan internet  dan komunikasi data lainnya melalui kabel, bluetooth, 
dan WiFi dengan mudah. Beragam aplikasi data dapat dikembangkan pada perangkat smart phone, antara lain 
adalah pembelajaran jarak jauh (e-learning). Penelitian ini bertujuan mengembangkan aplikasi pembelajaran 
jarak jauh dengan menggunakan perangkat bergerak (m-learning) pada smart phone Android, untuk mendukung 
Moodle sebagai Learning Management System  (LMS) yang paling banyak digunakan di Indonesia. Suatu mesin 
pengubung direkayasa untuk dapat mengakses database MySQL pada Moodle, untuk menjembatani teknik 
pemrograman yang berbeda antara m-learning yang menggunakan bahasa pemrograman Java, dan server e-
learning yang menggunakan pemrograman PHP. Fitur-fitur dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dasar suatu 
sistem e-learning secara umum, dan selanjutnya dapat diperluas lagi. Pengujian yang dilakukan terhadap sistem 
menunjukan bahwa fitur-fitur telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan preferensi. Selanjutnya sistem ini 
dapat menjadi solusi kebutuhan kampus dan mahasiswa yang banyak menggunakan e-learning dalam proses 
perkuliahan. 
 
Kata kunci : Android, e-Learning, m-Learning, Moodle. 
 
 
 
 
1. Pendahuluan 
 

Perkembangan perangkat komunikasi telepon 
selular belakangan ini mengalami pertumbuhan yang 
sangat pesat yang didukung dengan disertakannya 
teknologi terbaru dalam perangkat tersebut. Hal itu 
juga dipicu oleh pesatnya kebutuhan konvergensi  
layanan pada satu perangkat komunikasi yang 
mampu menangani proses voice, data dan video. 
Berbagai macam fitur pendukung juga disisipkan 
pada perangkat ini, seperti pengolah dokumen, 
gambar, video, konektivitas dan sebagainya. 
Konvergensi teknologi perangkat komunikasi  yang 
ada saat ini lebih memberi kemudahan kepada 
penggunanya. Dalam hal ini terobosan teknologi 
pada perangkat komunikasi untuk pembelajaran 
masih terus dikembangkan. Mobile learning 
merupakan salah satu metode pembelajaran yang 
terus dikembangkan dalam dunia pendidikan agar 
nantinya bisa dimanfaatkan untuk media belajar bagi 
penggunanya. Mobile learning adalah suatu 
pendekatan pembelajaran yang melibatkan 
perangkat bergerak seperti telepon genggam, PDA, 

dan tablet PC, dimana pembelajar dapat mengakses 
materi, arahan dan aplikasi yang berkaitan dengan 
pelajaran tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu, 
dimanapun dan kapanpun mereka berada.  Inovasi 
terhadap mobile learning perlu dilakukan untuk 
menyesuaikan dengan teknologi yang berkembang. 
Banyaknya perangkat komunikasi saat ini yang 
menggunakan sistem operasi menjadikan sebuah 
peluang untuk pengembangan mobile learning ini. 
Android merupakan salah satu sistem operasi yang 
sedang berkembang pesat dan penggunaanya yang 
banyak saat ini. Android merupakan sistem operasi 
yang buatan Google yang berbasis open source 
[1,5]. Salah satu inovasi yang akan dilakukan adalah 
membangun aplikasi mobile learning yang mampu 
berjalan pada platform Android, kemudian mobile 
learning tersebut terintegrasi dengan Learning 
Management System Moodle. Penggunaan Moodle 
sendiri dikarenakan banyak institusi yang 
menggunakannya sebagai media e-learning. 
sehingga akan sangat mendukung pengembanga 
mobile learning yang akan dikembangkan.   

 

No Makalah : 139
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2. Mobile Operating System 
 
Mobile operating system merupakan penerapan 

sistem operasi yang biasanya ada di personal 
komputer kini ada pada perangkat mobile. Seiring 
berkembangnya teknologi, sistem operasi untuk 
perangkat mobile juga turut berkembang dan telah 
banyak memberi kemudahan dan mengubah gaya 
berkomunikasi penggunanya [5,9,11]. Untuk saat ini 
ada 3 mobile operating system besar yang paling 
banyak digunakan. Diantaranya, Android, iPhone, 
dan RIM. Ketiganya merupakan pelopor perangkat 
mobile yang memiliki teknologi canggih dengan 
sistem operasi di dalamnya [9]. Android merupakan 
sistem operasi yang paling banyak digunakan, ini 
tidak terlepas dari dukungan yang besar terhadap 
sistem operasi tersebut karena di lahirkan oleh 
Google dan bersifat open source. Sehingga, 
perkembangan-perkembangan yang terjadi pada 
sistem operasi Android maupun aplikasi 
pendukungnya sangat cepat.  
 
3. Mobile Learning 

 
Mobile Learning merupakan sebuah istilah 

yang mengacu kepada suatu kegiatan, biasanya 
pendidikan atau pelatihan yang menggunakan 
beberapa jenis perangkat bergerak. Hal ini 
merupakan upaya dari pemanfaatan teknologi dari 
perangkat bergerak yang telah melebihi fungsi 
dasarnya yaitu untuk berkomunikasi seperti 
smartphone, PDA, dan tablet [8,10].  
 
4. Learning Management System Moodle 
 

Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic 
Learning Environment) merupakan paket perangkat 
lunak yang dibangun untuk kegiatan belajar berbasis 
internet dan website [2]. Moodle merupakan salah 
satu aplikasi dari konsep dan mekanisme belajar 
mengajar yang memanfaatkan teknologi informasi, 
yang dikenal dengan konsep e-learning. Moodle 
dapat digunakan secara bebas sebagai produk 
sumber terbuka open source di bawah lisensi GNU. 
(http://Moodle.org). 

Moodle pertama kali dikembangkan oleh oleh 
Martin Dougiamas pada Agustus 2002 dengan 
Moodle Versi 1.0. Moodle dapat diakses dan di 
download di http://Moodle.org. Moodle dibangun 
berdasarkan filosofi Social Constructionist 
Pedagogy yang artinya cara belajar yang baik adalah 
dari sudut pandang pelajar sendiri.  

Sebagai sebuah perangkat lunak untuk 
pembelajaran dengan sistem e-learning, Moodle 
memiliki fitur yang bagus dalam mendukung 
kegiatan belajar dengan sistem e-learning. Berikut 
beberapa fitur Moodle (http://Moodle.org) : 
1. Course. 
2. Assignment submissions. 

 
3. Upload file. 
4. Chat. 
5. Glossary. 
6. Forum diskusi. 
7. Kuis online. 
8. Berita.  
9. Wiki. 
10. Multimedia. 
11. Kalender online. 

 

 
5. Perancangan Mobile Learning  

 
Dalam membangun dan merancang mobile 

learning client server berbasis Moodle pada 
platform Android ini menggunakan metode Rational 
Unified Process (RUP) [3]. Adapun tahapan 
perancangan yang dilakukan dengan metode RUP 
ini dapat dilihat pada Gambar 1 di bawah ini. 

 

 
Gambar 1 Tahap perancangan sistem. 

 
 

5.1 Deskripsi Arsitektur Sistem 
 
Arsitektur aplikasi Mobile learning disini 

menggambarkan sebuah sistem mobile learning 
yang berjalan pada perangkat yang terpasang sistem 
operasi Android seperti smartphone. Aplikasi ini 
menggunakan Learning Management System 
Moodle sebagai server Mobile learning, serta 
menggunakan bahasa pemrograman PHP sebagai 
‘mesin penghubung' untuk mengakses server e-
learning. Aplikasi ini berfungsi sebagai sistem yang 
mengakses dan memanipulasi isi database Moodle. 
Aplikasi yang dibangun pada smartphone Android 
ini dibuat seringkas mungkin (portable), untuk 
mengakses isi course berupa teks, atau men-
download materi yang dishare oleh dosen bila 
berbentuk file, input dan upload tugas ke server, 
mengakses forum, dan mengakses nilai. Konsep 
arsitektur sistem yang dibangun dapat di lihat pada 
Gambar 2 berikut ini.   
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Gambar 2 Deskripsi arsitektur Sistem. 

Dari Gambar 2 diatas dapat dilihat proses kerja 
aplikasi yang akan dibuat, ada tiga bagian penting 
yang saling terhubung dalam kerja sistemnya, 
diantaranya: 

1. Device Android merupakan perangkat tempat 
berjalannya aplikasi Mobile learning. Dari 
perangkat inilah pengguna berinteraksi dengan 
sistem, kemudian pengguna melakukan input 
parameter dan query dan sistem akan 
memproses parameter dan query tersebut untuk 
diteruskan ke server melalui PHP, dengan 
memanfaatkan jaringan GPRS, edge, atau 3G 
untuk koneksinya. 

2. Server, dalam hal ini berada di jaringan internet 
dan memiliki IP dan nama domain resmi, 
berfungsi sebagai mesin penghubung antara 
sistem yang berjalan di Android dengan 
database server Moodle. Peran dari mesin 
penghubung ini sangat vital, karena Android 
tidak bisa langsung menyentuh database server 
tanpa perantara. Kemudian PHP ini jugalah 
yang akan meneruskan request dari sistem di 
Android dan mengembalikan respon dari 
database server ke sistem di Android. 

3. Database server merupakan bagian yang 
berfungsi sebagai database dari mobile 
learning.  Database server ini yang 
bertanggung jawab memberikan konten mobile 
learning sesuai request dari sistem di Android.  
Database yang digunakan merupakan database 
bawaan dari Moodle. Sehingga struktur dari 
database itu sendiri terbuat ketika kita 
memasang Moodle di server. 

Sebelum mengakses sistem e-Learning melalui 
perangkat Android, pengguna harus terdaftar 
terlebih dahulu pada Moodle database server. Untuk 
bisa terdaftar, pengguna harus melakukan 
pendaftaran melalui web (atau didaftarkan oleh 
administrator e-Learning, tergantung pada kebijakan 
kampus).  Kemudian, untuk mendapatkan konten 
dari mobile learning, pengguna juga harus 
melakukan enrol manual terhadap course yang akan 
diambil melalui web. Setelah melakukan enrolment, 
pengguna bisa mendapatkan konten lengkap melalui 
aplikasi mobile learning. 

5.2 Fitur-fitur Sistem 
 
Fitur-fitur yang dibangun pada mobile learning 

berbasis Moodle pada platform Android  ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Course 

Fitur course disini merupakan adaptasi dari fitur 
course yang ada pada Moodle. Fitur ini 
disediakan untuk melihat course yang telah di 
enrol.  

2. Tugas 
Fitur tugas disini merupakan adaptasi dari fitur 
assignment yang ada pada Moodle. Disni kita 
bisa melihat tugas dan mengirimkan tugas yang 
ada berdasarkan course. Fitur ini juga bisa 
melakukan upload atau di Moodle lebih dikenal 
dengan submission-nya. Upload tugas yang bisa 
dilakukan dalam bentuk file dan teks.  

3. Nilai 
Fitur ini merupakan bagian dari fitur assignment 
pada Moodle. Fitur ini bisa menampilkan nilai 
berdasarkan tugas dari masing-masing course 
yang telah dinilai oleh teacher pengampu 
course. 

4. Download 
Fitur ini merupakan fitur tambahan yang 
diadaptasi dari aksi download di Moodle. Fitur 
ini bisa melakukan download file yang di 
upload oleh admin dan teacher berdasarkan 
course. 

5. Berita 
Fitur ini diadaptasi dari fitur berita yang ada 
pada Moodle. Fitur ini bisa menapilkan berita-
berita dari teacher maupun admin. Disini kita 
tidak bisa melakukan reply atau quot terhadap 
berita yang ada. 
 
 

6. Implementasi dan Pengujian 
 
Pada dasarnya sistem kerja dari aplikasi yang 

dibangun hanya sebagai media untuk akses beberapa 
konten yang ada pada Moodle. Sistem ini melakukan 
parsing terhadap konten dengan bantuan mesin 
penghubung kemudian hasil parsing ditampilkan 
pada perangkat Android. 

 
 

6.1 Implementasi 
 
Implementasi merupakan tahapan dimana 

aplikasi yang telah dirancang, dianalisa, dan 
dibangun, lalu diuji kelayakannya untuk selanjutnya 
dioperasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan 
fungsi dan kelayakannya. Berikut ini akan dijelaskan 
tentang implementasi dari analisis dan perancangan 
yang telah dilakukan terhadap aplikasi mobile 
learning berbasis moodle pada platform Android ini.  



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2012, STMIK - STIKOM Bali 23-25 Pebruari 2012 

544 
 

Lingkungan implementasi aplikasi ini 
dilakukan dengan menggunakan perangkat keras dan 
perangkat lunak diantarnya: 
1. Perangkat keras: Smartphone Android  

(pengujian dilakukan pada beberapa seri pe-
rangkat Samsung Galaxy) 

2. Perangkat lunak: Sistem operasi Android 2.2 
(froyo) 

 
Learning Management System  (LMS) Moodle 

dan database dipasang di sebuah penyedia layanan 
hosting berbayar dengan nama domain http://mobile-
ta.com/moodle. Untuk mengaksesnya dari komputer 
dapat menggunakan web browser (melakukan 
fungsi-fungsi administrasi maupun pengujian kon-
sistensi database). Dalam paper ini kami tidak akan 
menyajikan tampilan Moodle, karena sudah jelas 
dan tidak perlu dibahas lebih dalam.  

File APK (android package kit) hasil kompilasi 
program m-learning yang telah dibangun kemudian 
disalin dan diinstal pada perangkat smartphone 
Android. Halaman depan akan menyajikan form 
login. Gambar 3 (a) adalah foto halaman depan/awal 
setelah proses koneksi internet berhasil pada 
smartphone Samsung Galaxi Mini. 

Bila pengguna berhasil login, aplikasi m-
learning akan mengantarkan pengguna pada menu 
utama seperti dapat dilihat pada Gambar 3 (b) di 
bawah ini (gambar dicuplik dari program emulator 
agar lebih jelas). Gambar 3 (c) (d) dan (e) berturut-
turut adalah tampilan menu Course, materi kuliah 
Mobile Programming, dan isi materi yang telah 
diinputkan oleh dosen ke sistem e-learning. 

 
 

            
   (a)                   (b)  

        

     (c)                                 (d) 

   
  (e)                             (f) 

   
    (g)                             (h) 

   
(i)                             (j) 

   

    (k)                (l) 

Gambar 3. Implementasi pada Perangkat Android. 
 

Untuk menu Tugas, Gambar 3 (f), (g), (h) dan 
(i) berturut-turut memperlihatkan daftar  tugas yang 
diberikan pada mata kuliah Mobile Programming, isi 
tugas MP-1 bila diklik, menu untuk upload tugas 
berbentuk file dari perangkat pengguna, dan nilai 
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yang diberikan oleh dosen atas tugas tersebut. 
Gambar 3 (j) dan (k) berturut-turut adalah daftar file 
yang bisa didownload dari materi kuliah Mobile 
Programming, dan link untuk mendownload salah 
satu file. Gambar 3 (l) adalah tampilan untuk menu 
Berita.  
 
 
6.2 Pengujian 
 

Pengujian dan verifikasi dilakukan dilakukan 
untuk mengetahui keberhasilan proyek pengem-
bangan. Konsistensi data terutama pada proses 
download dan upload antar sistem diperiksa dengan 
seksama, yaitu pada perangkat android dan pada 
server. Lingkungan pengujian yang dilakukan dan 
dilaporkan pada paper ini adalah sebagai berikut: 
1. e-learning server: http://mobie-ta.com/moodle 
2. e-learning client: PC dengan web browser 
3. m-learning client: smartphone Samsung Galaxi 

mini 
4. waktu akses : 22 September 2011, 22:10 WIB 
5. akses Internet: melalui operator GSM Axis 

 
Tabel 1 di bawah ini menjelaskan beberapa 

aspek pengujian yang telah dilakukan. Keterangan 
konsisten menyatakan bahwa data yang ditampilkan 
sesuai dengan database pada server, dan juga sesuai 
dengan tampilan yang diperoleh bila akses 
menggunakan web browser (sebagai students). 
Sedangkan keterangan berhasil menyatakan bahwa 
materi uji berhasil dilakukan, dan dapat diverifikasi. 
 
Tabel 1. Pengujian/verifikasi aplikasi m-learning  
 

No Pengujian Input Output Keterangan
1 Menjalankan 

aplikasi  
(inisialisasi) 

Klik ikon 
aplikasi   
m-learning 

Halaman 
depan/login 
m-learning 

Koneksi 
internet 
berhasil 

2 Login Username, 
password 

Notifikasi/ 
halaman 
menu 

Konsisten 

3 Menu Course klik menu 
Course 

Daftar topik Konsisten 

4 Topik course Klik topik Daftar isi 
topik 

Konsisten 

5 Detail isi 
course 

Klik isi 
Course 

Detail isi 
course 

Konsisten 

6 Menu Tugas Klik menu 
Tugas 

Daftar tugas Konsisten 

7 Detail tugas Klik nama 
tugas 

Deskripsi 
tugas 

Konsisten 

8 Upload  tugas 
(berbentuk file) 

Browse file 
lokal 

Tersimpan ke 
server 

Berhasil 

9 Upload  tugas 
(berbentuk 
teks) 

Ketik teks 
jawaban  
dari soal 

Tersimpan 
sebagai field 
tabel 

Berhasil 

10 Update  tugas 
(file) 

Browse file 
lokal 

Tersimpan 
dan menimpa 
file lama 

Berhasil 

11 Update  tugas 
(teks) 

Ketik teks 
jawaban 
baru 

Tersimpan 
dan 
mengupdate 
field tabel 

Berhasil 

12 Menu Nilai Klik menu Daftar nilai Konsisten  

Nilai tugas 
13 Nilai 

berdasarkan 
tugas 

Klik nilai 
tugas yang 
diinginkan 

Nilai dari 
tugas 

Konsisten  

14 Menu 
Download 

Klik menu 
download 

Daftar link 
topik yang 
bisa di-
download 

Konsisten, 
bila diklik 
download 
berhasil 

15 Link download Klik link File 
terdownload 

Berhasil  

16 Menu Berita  Klik menu 
berita 

Daftar berita 
dari 
admin/dosen 

Konsisten  

 
 
6.3 Evaluasi Unjuk Kerja 

 
Secara garis besar sistem aplikasi yang 

dibangun telah berjalan sesuai dengan kebutuhan.  
Hasil pengujian menunjukkan bahwa setiap fitur 
telah bekerja dengan baik dan akurat, baik dari segi 
update database, pengorganisasian file-file yang 
diupload oleh perangkat, maupun konsistensi data 
yang ditampilkan antara komputer klien maupun 
perangkat Android.  
 
 
7. Kesimpulan 
 
 Secara umum aplikasi yang dibangun telah 
bisa berjalan pada perangkat Android dan bisa 
mengakses konten yang ada di server Moodle 
melalui ‘mesin penghubung’. Dengan demikian, 
aplikasi yang berjalan pada Android telah bisa 
memanipulasi database moodle dalam bentuk SQL 
update. 
 Penelitian selanjutnya adalah membangun 
aplikasi m-learning yang bisa berjalan pada 
perangkat bergerak dengan platform Java, sehingga 
dapat digunakan pada berbagai perangkat bergerak 
generasi sebelumnya yang sudah mendukung 
teknologi J2ME. 
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Abstrak 
Penggunaan Smartphone sekarang ini lebih banyak di pakai, Hal ini terjadi dikarenakan para pengguna 
smartphone lebih mengutamakan gadget yang mampu mengerjakan beberapa dan banyak tugas 
sekaligus, yang lebih sering di sebut dengan multitasking. Dibalik kemudahan – kemudahan 
multitasking tersebut, ternyata masih terdapat kendala-kendala yang di temukan yang dapat 
menurunkan performa smartphone itu sendiri dan tidak jarang beberapa smartphone tersebut “lag” dan 
harus di Hard Reset agar  smartphone tersebut kembali bekerja. Masalah pada multitasking sendiri 
perlu di tinjau lebih dalam dan di lakukan penelitian agar di ketahui penyebab-penyebab yang 
membuat kinerja smartphone dalam melakukan multitasking menjadi tidak maksimal. Penelitian yang 
dilakukan adalah dengan membandingkan kedua smartphone tersebut dalama melakukan multitasking 
secara bersamaan dan kemudian membandingkan penggunaan memory usage, time waiting, dan  
supply usage. 
Kata Kunci : Multitasking, Perbandingan, Smartphone 
 
 

1. Pendahuluan 
Setiap manusia pasti  selalu menginginkan 
yang lebih baik terutama alat yang digunakan 
untuk mendukung kebutuhan sehari-
sehari,dimana alat tersebut tidak hanya sebagai 
gaya hidup namun juga sebagai pendukung 
penuh kegiatan mereka sehari-hari seperti 
telepon, mengirim pesan, pemutar music, 
browsing dll dalam satu alat saja. 
Perkembangan teknologi yang amat cepat 
memungkinkan semua itu untuk terjadi dan 
melahirkan sebuat alat yang mampu melayani 
banyak pekerjaan sekaligus. Alat tersebut di 
sebut Smartphone atau ponsel pintar. 
Smartphone adalah ponsel high-end ponsel 
yang menggabungkan fungsi personal digital 
assistant (PDA) dan telepon selular. Istilah 
smartphone biasanya digunakan untuk 
menggambarkan ponsel dengan kemampuan 
komputasi yang lebih maju dan konektivitas 
dari telepon fitur kontemporer. Berkat 
Kemampuanya yang lebih canggih tersebut 
memungkinkan Smartphone untuk melakukan 
banyak tugas secara bersamaan tanpa 
halangan. Kemampuan tersebut lebih dikenal 
dengan Multitasking. Multitasking sendiri 
berarti melakukan pekerjaan yang berbeda 
secara realtime dan bersamaan dalam satu 
waktu.  Konsep multitasking adalah 

bagaimana menyelesaikan semua pekerjaan 
yang dilakukan secara persamaan itu dengan 
baik. Ataupun jika terdapat salah satu 
pekerjaan yang hasilnya tidak sesuai dengan 
yang diharapkan maka tidak akan mengganggu 
pekerjaan yang lain. Beberapa hal yang 
membuat pengaplikasian multitasking tidak 
berjalan dengan lancar adalah kurang bisanya 
melakukan manajemen prioritas dan gagalnya 
manajemen waktu. Kurang mampunya 
melakukan manajemen Prioritas dalam sistem 
operasi sendiri dalam penyelesaian task task 
yang ada menggunakan prioritas. Kegagalan 
memanage waktu adalah banyak alasan kenapa 
multitasking sering gagal dalam melakukan 
tugasnya. Hal tersebut juga sering terdapat 
dalam pemakaian Smartphone sehari-hari, 
seperti kinerja Smartphone yang menurun dan 
terkadang menyebabkan Deadlock yang harus 
memaksa Smartphone untuk di  Hard Reset 
untuk mengembalikan performa Smartphone 
tersebut. Dari permasalahan diatas tersebut, 
penulis mencoba melakukan penelitian dengan 
membandingkan beberapa jenis Smartphone 
dengan kriteria-kriteria tertentu berdasarkan 
hal-hal berikut dan di bagi-bagi menjadi 
beberapa kelompok. 

No Makalah : 140 
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Menurut Matt Vincent [1], Multitasking 
adalah kemampuan computer untuk 
melakukan tugas-tugas yang kompleks dalam 
satu waktu sehingga user dapat berpindah-
pindah dalam melakukan tugas secara real-
time.  
 
2. Metodologi Penelitian 
Pada penelitian ini dilakukan clustering 
terhadap prosesor yang tertanam di dalam tiap 
smartphone dan di bagi dalam beberapa kelas. 
Melakukan perbandingan tiap-tiap Sistem 
Operasi yang tertanam pada tiap Smartphone 
dengan lawan yang sesuai, yakni dengan versi 
Sistem Operasi yang setingkat. 
 
 
2.1 Pemilihan Parameter 
Dalam penelitian yang dilakukan, ada 
beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja 
multitasking pada smartphone. Parameter yang 
dijadikan acuan dalam analisa kinerja 
multitasking pada beberapa tipe smartphone. 
Parameter tersebut yaitu: 

1. Time waiting dari sebuah smartphone 
diukur dengan satuan second. 
Semakin sedikit aplikasi yang dibuka 
dan semakin kecil memory yang 
digunakan maka time waiting akan 
semakin cepat. Analisis dilakukan 
dengan melihat kecepatan time 
waiting pada masing-masing platform 
(tipe smartphone) dengan sistem 
operasi blackberry dan android. 

2. Memory usage bergantung pada 
besarnya memory yang dimiliki 
dengan memory yang ada di 
smartphone Semakin besar memory 
yang dimiliki oleh aplikasi pada saat 
dijalankan, maka aplikasi tersebut 
akan membutuhkan penggunaan 
memory (memory usage) pada 
smartphone. 

3. Ketahanan baterry ditentukan dari 
time waiting dan memory usage. 
Semakin lama time waiting dan 
semakin besar memory usage yang 
digunakan pada saat multitasking 
maka daya yang digunakan akan 
semakin besar. 

Ketiga parameter tersebut sangat 
menentukan kinerja dari multitasking 
pada beberapa platform smartphone. 
 
Pengukuran Parameter 
1. Pengukuran Time Waiting 

Pengukuran Time Waiting dilakukan 
dengan cara melihat berapa lama 
waktu yang dibutuhkan untuk 
membuka aplikasi tersebut yang 
dimulai dari aplikasi tersebut dipilh 
lalu di jalankan saat aplikasi lain juga 
di jalankan bersama-sama 

2. Pengukuran Memory Usage 
Pengukuran di lakukan dengan 
menggunakan bantuan software task 
manager yang telah lebih dahulu di 
pasang kemudian melihat beban 
memory yang digunakan oleh 
aplikasi-aplikasi yang sedang 
berjalan. 

3. Ketahanan Battery 
Pengukuran di lakukan dengan cara 
menjalankan aplikasi-aplikasi yang 
sudah di tentukan untuk di 
bandingkan lalu memantau berapa 
lama tiap Samrtphoe tersebut 
bertahan. 
 
 

3. Hasil dan Analisis 
Tahapan yang pertama dilakukan adalah 
Instalasi Task Manager. Karena melalui Task 
Manager dapat diketahui segala aktifitas 
aplikasi yang sedang dijalankan pada 
smartphone. Dengan demikian dapat dilakukan 
analisa kinerja multitasking dan pengukuran-
pengukuran parameter dengan menggunakan 
Task Manager. Berikut adalah langkah-
langkah penginstallan : 

1. Instalasi Task Manager pada OS 
Blackberry : 
- Buka aplikasi Blackberry App 

World yang terdapat pada 
smartphone atau hubungkan 
smartphone dengan PC atau 
laptop lalu membuka situs 
Blackberry App World. 

- Kemudian ketik “Task Manager” 
di search engine, lalu pilih salah 
satu dan klik install. 
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- Setelah klik install maka secara 
otomatis aplikasi Task Manager 
akan terinstall pada smartphone. 

2. Instalasi Task Manager pada OS 
Android 
- Buka aplikasi Android Market 

yang terdapat pada smartphone, 
lalu pilih category apps. 

- Kemudian ketik “Task Manager” 
di search engine, lalu pilih salah 
satu dan klik install. Maka akan 
keluar Accept Permission untuk 
konfirmasi akses internet dan 
memory card, klik ok. 

- Setelah klik install maka secara 
otomatis aplikasi Task Manager 
akan terinstall pada smartphone. 

-  
 
3.1 Spesifikasi Smartphone 
Keterangan : 
HP 1 : Nokia X6 (Processor : 434 MHz, 
Memory Internal : 32GB) 
HP 2 : Samsung Galaxy Mini (Processor : 600 
MHz, Memory Internal : 160 MB) 
HP 3 : Blackberry Bold 9000 (Processor : 624 
MHz, Memory Internal : 1GB) 
HP 4 : Samsung Galaxy Ace (Processor : 800 
MHz, Memory Internal : 158 MB) 
HP 5 : Blackberry Gemini 8520 (Processor : 
512 MHz, Memory Internal : 256 MB) 
 
 
3.2 Pengukuran Time Waiting 
Dalam mengukur time waiting digunakan 
stopwatch. Pertama siapkan stopwatch, 
kemudian buka aplikasi satu per satu dari 
browser terlebih dahulu kemudian hitung 
waktu tunggu yang dibutuhkan. Setelah itu, 
buka music player ketika browser masih aktif 
dan hitung waktu tunggunya dengan 
menggunakan stopwatch. Kemudian buka 
gallery saat browser dan music player masih 
aktif dan hitung waktu tunggunya dengan 
menggunakan stopwatch. 

Tabel 3.1 Pengukuran Time Waiting 

 
TIME WAITING 

Browser 
Music 
Player 

Gallery 

HP 1 0.41 s 0.59 s 1.50 s 
HP 2 0.80 s 0.69 s 1.77 s 

HP 3 0.59 s 0.40 s 0.36 s 
HP 4 0.63 s 1.43 s 0.34 s 
HP 5 0.3s 0.4s 0.4s 

 
 

3.3 Pengukuran Memory Usage 
Setelah mengukur time waiting, langkah 
selanjutnya yang dilakukan adalah mengukur 
memory usage. Dalam mengukur memory 
usage ini digunakan Task Manager pada 
masing-masing smartphone. Pertama-tama 
buka aplikasi satu per satu dari browser 
terlebih dahulu kemudian lihat Memory Usage 
dengan menggunakan Task Manager. Setelah 
itu, buka music player ketika browser masih 
aktif dan kemudian lihat Memory Usage 
melalui Task Manager. Kemudian buka 
gallery saat browser dan music player masih 
aktif dan lihat Memory Usage di Task 
Manager. 

Tabel 3.2 Pengukuran Memory Usage 

 
MEMORY USAGE 

Browser 
Music 
Player 

Gallery 

HP 1 454.8 Kb 37.2 Kb 4.4 Kb 

HP 2 
18240 

Kb 
5470 Kb 

11830 
Kb 

HP 3 534 Kb 
736.12 

Kb 
39.6 Kb 

HP 4 
13870 

Kb 
8000 Kb 570 Kb 

HP 5 367 Kb 
452.87 

Kb 
12.6 Kb 

 
 
3.4 Pengukuran Ketahanan Battery  
Pengukuran dilakukan dengan melakukan 
survey pada pemakai smartphone dengan tipe-
tipe smartphone yang berbeda-beda. 

Tabel 3.3 Pengukuran Ketahanan Battery 
dalam Menjalankan Tiga aplikasi 

 
Ketahanan Battery 
dalam Menjalankan 

Tiga Aplikasi 
HP 1 5 – 7 Jam 
HP 2 7 – 8 Jam 
HP 3 4 – 5 Jam 
HP 4 6 – 8 Jam 
HP 5 7 -  8 Jam 
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3.5 Analisa 
Pertama dilakukan pemberian nilai pada tiap 
aplikasi dari setiap parameter dengan nilai 
terendah 1 dan nilai tertinggi 5 kemudian 
dihitung dengan menggunakan rumus sebagai 
berikut :  
 
∑n/∑N * 100% 
ket :  
n = jumlah nilai aplikasi dari masing-masing 
parameter 
N = jumlah nilai total dari nilai maksimal pada 
masing-masing parameter  
 
Dari perhitungan dengan menggunakan rumus 
tersebut maka didapatkan hasil sebagai berikut 
di bawah ini : 
 
Tabel 3.4 Perhitungan nilai untuk time waiting 
H n N ∑n/∑ TO

P 
BRO
WSE

R 

MU
SIC 
PL
AY
ER 

GAL
LER

Y 

N * 
100% 

TA
L 
NI
LA
I 

H
P 
1 

4 4 2 
1
5 

(10/15
)*100

% 

66.
67
% 

H
P 
2 

1 3 1 
1
5 

(5/15)
*100
% 

33.
33
% 

H
P 
3 

3 5 4 
1
5 

(12/15
)*100

% 

80
% 

H
P 
4 

2 2 5 
1
5 

(9/15)
*100
% 

60
% 

H
P 
5 

5 5 3 
1
5 

(13/15
)*100

% 

86.
67
% 

 
Tabel 3.5 Perhitungan nilai untuk memory usage 

H
P 

n 

N 
∑n/∑N 
* 100% 

TO
TA
L 

NIL
AI 

BRO
WSER 

MUS
IC 

PLA
YER 

GALL
ERY 

H
P 
1 

4 5 5 
1
5 

(14/15)*
100% 

93.3
3% 

H
P 
2 

1 2 1 
1
5 

(4/15)*1
00% 

26.6
7% 

H
P 
3 

3 3 3 
1
5 

(9/15)*1
00% 

60% 

H
P 
4 

2 1 2 
1
5 

(5/15)*1
00% 

33.3
3% 

H
P 
5 

5 4 4 
1
5 

(13/15)*
100% 

86.6
7% 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 3.6 Perhitungan nilai untuk ketahanan battery 

HP n N 
∑n/∑N * 

100% 
TOTAL 
NILAI 

HP 1 3 5 (3/5)*100% 60% 
HP 2 5 5 (5/5)*100% 100% 
HP 3 2 5 (5/5)*100% 40% 
HP 4 4 5 (4/5)*100% 80% 
HP 5 5 5 (5/5)*100% 100% 

 
 

Setelah dilakukan perhitungan  nilai dari setiap 
parameter, langkah selanjutnya adalah menghitung 
nilai persentase total terakhir dari setiap parameter 
dengan  menggunakan rumus sebagai berikut : 
∑p/∑P*100% 
Keterangan : 
p = jumlah persentasi dari masing-masing parameter 
P = jumlah persentasi maksimal pada masing-masing 
parameter  
 
HP 1 = (66.67% + 93.33% + 60%)/300% *100% = 
73.33% 
HP 2 = (33.33% + 26.67% + 100%)/300% *100% 
= 53.33% 
HP 3 = (80% + 60% + 40%)/300% *100% = 60% 
HP 4 = (60% + 33.33% + 80%)/300% *100% = 
57.77% 
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HP 5 = (86.67% + 86.67% + 100%)/300% *100% 
= 91.13% 
 
Dari perhitungan diatas maka dapat dianalisa bahwa 
besarnya persentase total dari tiap parameter dalam 
smartphone tergantung dari spesifikasi smartphone 
tersebut. Dari segi time waiting yang lebih unggul 
adalah Blackberry Gemini 8520 dengan persentase 
86.67%, sedangkan dari segi memory usage adalah 
Nokia X6 dengan persentase 93.33%, dan dari segi 
ketahanan battery adalah Blackberry Gemini 8520 
dan Samsung Galaxy Mini yang mempunyai 
persentase 100%. 
 
4. Kesimpulan 
Setelah dilakukan penelitian dan analisa pada 
smartphone diatas dapat disimpulkan bahwa 
smartphone yang memiliki persentase total tertinggi 
yaitu Blackberry Gemini 8520 dengan persentase 
91.13% merupakan smartphone yang terbaik dalam 
melakukan tugas multitasking. 
 
 
Daftar Pustaka: 
[1]  Matt Vincent, Juli 2011. Multitasking : More Is 

Less.Online. 
http://online.wsj.com/article/SB100014240
52702303544604576436572369558128.ht
ml 

[2] Aryo Agung.2007.Real Time dan 
Multitasking.Laporan Penelitian.Depok : 
Universitas Gunadarma. 

 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2012, STMIK - STIKOM Bali 23-25 Pebruari 2012 

552 
 

ANALISIS PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DENGAN 
MENGGUNAKAN TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL 

(STUDI KASUS RUMAH SAKIT X) 
 

Tati Harihayati1, Wina Witanti2 

 
1 Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Komputer Indonesia 

1 Jl. Dipati Ukur 112-114 Bandung 
2Jurusan Teknik Informatika, Fakultas MIPA, Universitas Jenderal Achmad Yani 

2 Jl. Terusan Jenderal Sudirman PO. BOX 148 Cimahi 
 

1 tharihayati@yahoo.com, 2 witanti@gmail.com  
 
 

Abstrak 

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi penolakan pengguna terhadap teknologi yang akan diterapkan 
adalah dengan membangun dua persepsi positif yaitu terhadap manfaat/kegunaan serta kemudahan menggunakan 
teknologi. Banyaknya model penelitian mengakibatkan perbedaan sudut pandang mengenai penggunaan 
teknologi informasi dalam sebuah instansi. Technology Acceptance Model (TAM) merupakan model penelitian 
yang paling banyak digunakan pada analisis proses adopsi teknologi informasi.Penelitian dilakukan di Rumah 
Sakit X (RS X) yang telah menerapkan sistem informasi (SIM RS), namun penggunaannya belum optimal. 
Analisis terhadap penggunaan SIM RS dilakukan dengan menggunakan model Technology Acceptance Model 
(TAM) dengan melibatkan faktor persepsi manfaat dan persepsi kemudahan.  Dalam analisis yang dilakukan 
dapat disimpulkan bahwa SIM RS belum dimanfaatkan dengan optimal.  Hal ini salah satunya disebabkan oleh 
kurangnya kemauan pengguna (pegawai Rumah Sakit X) dalam memanfaatkan SIM RS dalam membantu 
operasional pekerjaannya sehari-hari. Dengan analisis yang dilakukan, perlu dirancang sebuah model yang  dapat 
digunakan sebagai acuan dalam meningkatkan penggunaan SIM RS X ini, sehingga adanya teknologi informasi 
tidak membuat pengguna menjadi lebih sulit dalam melaksanakan pekerjaannya.    
 
 
Kata Kunci : 
Persepsi, teknologi informasi, Technology Acceptance Model (TAM), SIM RS  
  
 
 
1. Pendahuluan   
 

Sistem informasi  pada awalnya dapat 
diartikan sebagai sebuah permintaan dari 
masyarakat industri akan suatu proses pengolahan 
data yang cepat, murah dan akurat, yang dapat 
digunakan untuk mengambil keputusan dengan 
cepat. Sementara itu, teknologi informasi 
merupakan jawaban terhadap permintaan tersebut, 
yaitu menciptakan produk-produk yang berupa 
perangkat-perangkat teknologi baik hardware 
maupun software. Keberadaan sistem informasi 
selalu didukung oleh teknologi informasi yang 
membuat implementasi sistem informasi menjadi 
lebih mudah untuk dilakukan.  

Walaupun sistem informasi, tidak terlepas 
dengan teknologi informasi  namun masih banyak 
kegunaan dan manfaat sistem informasi yang sering 
tidak dipertimbangkan pada tahap disain, sehingga 

sering kali menghasilkan sistem informasi yang 
tidak dapat memberikan informasi yang handal, dan 
belum merupakan jaminan peningkatan kinerja 
perusahaan. Fenomena tersebut dikenal sebagai 
paradoks produktifitas dari teknologi informasi[1]: 
”komputerisasi tidak secara otomatis meningkatkan 
produktifitas, tetapi merupakan komponen penting 
dalam sistem yang lebih luas mengenai perubahan 
organisasi yang akan meningkatkan produktifitas”. 
Jadi perubahan organisasi merupakan bagian 
integral dari proses komputerisasi. 

Rumah Sakit X (RS X) memberikan 
pelayanan kesehatan bagi masyarakat sebagai bisnis 
utamanya. Dalam menjalankan pelayanannya, RS X 
telah menerapkan sistem informasi seperti Sistem 
Informasi Rumah Sakit (SIM RS) yang meliputi 
perangkat lunak untuk rekam medik, billing system, 
dan akuntansi serta multimedia (situs RS X) yang 
ditangani oleh Unit Teknologi Informasi. Namun 

No Makalah : 142
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pada kenyataannya penggunaan SIM RS tersebut 
belum optimal. Hal ini salah satunya disebabkan 
oleh kurangnya kemauan pengguna (pegawai RS 
X) dalam memanfaatkan SIM RS untuk membantu 
pekerjaannya.  

Sikap (attitude) dan perilaku (behaviour) dari 
pengguna teknologi yang memutuskan apakah akan 
menggunakan atau tidak teknologi[3-6]. Umumnya 
pengguna akan memutuskan menggunakan suatu 
teknologi ditinjau dari apakah teknologi tersebut 
berguna untuk meringankan tugas-tugasnya, apakah 
teknologi tersebut mudah digunakan atau 
dioperasikan serta dipengaruhi pula oleh faktor-
faktor sosial yang melingkupi kehidupan pengguna, 
misalkan trend yang sedang terjadi. Faktor-faktor 
lain yang juga mempengaruhi keputusan untuk 
menggunakan sebuah teknologi terdiri atas: 
a. Ketersediaan informasi yang berkaitan dengan 

teknologi tersebut. 
b. Pengalaman masa lalu pengguna terhadap 

suatu teknologi. 
c. Karakteristik dari sistem sosial pengguna. 
d. Proses komunikasi termasuk saluran 

komunikasi yang digunakan. 
  
2. Theory of Reason Action (TRA) dan TAM 

(Technology Acceptance Model) 
 
TRA dikemukakan pertama kali oleh Ajzen 

dan Fishbein tahun 1975, digunakan untuk 
mengukur perilaku adopsi teknologi informasi 
berdasarkan behavioral intention (tujuan perilaku) 
seseorang untuk berperilaku. Behavioral intention 
secara konseptual didefinisikan sebagai intensi atau 
tujuan seseorang untuk membentuk suatu perilaku. 
Behavior sendiri didefinisikan sebagai proses 
perpindahan atau transmisi dari intensi menjadi 
tindakan atau aksi. Intention seseorang untuk 
menggunakan suatu teknologi informasi 
dipengaruhi oleh faktor personal dan faktor 
pengaruh sosial. 

TRA menyatakan Behavioral Intention (BI) 
ditentukan oleh Attitude (A) dan Subjective Norm 
(SN), sedangkan dalam TAM tidak bisa 
dipengaruhi oleh Behavioral Intention secara 
langsung tanpa melalui attitude[3]. TAM 
menyatakan faktor pembentuk BI adalah melalui 
Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use dan 
Attitude.  

Perceived Usefulness (PU) didefinisikan 
sebagai tingkat kepercayaan individu terhadap 
suatu teknologi, bahwa dengan menggunakan 
teknologi tersebut akan dapat meningkatkan 
performance (kinerja) mereka[2]. PU menurut teori 
ini akan mempengaruhi tujuan seseorang untuk 
menggunakan teknologi baik secara langsung 
maupun secara tidak langsung melalui attitude. 

Perceived Ease of Use (PEU) didefinisikan 
sebagai tingkat kepercayaan individu terhadap 

suatu teknologi yang akan diadopsi, apakah mudah 
untuk digunakan atau tidak[2]. PEU akan 
mempengaruhi tujuan seseorang untuk 
menggunakan teknologi secara tidak langsung 
melalui perceived usefulness dan attitude. PU dan 
PEU seseorang dipengaruhi oleh faktor-faktor 
eksternal seperti dorongan atau tekanan pihak lain, 
perubahan lingkungan maupun trend.  Model dari 
TAM dapat dilihat pada Gambar 1. 

 
 

 
Gambar 1. Model Technology Acceptance 
Model[3] 

 
3. Analisis Penerimaan SIM RS oleh User  
 

SIM RS yang ada saat ini belum digunakan 
secara optimal, sehingga kadang-kadang 
mengganggu jalannya aktifitas administrasi yang 
ada. Oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi 
terhadap penerimaan SIM RS tersebut. Evaluasi ini 
dilakukan  untuk mengetahui faktor-faktor apa saja 
yang menyebabkan SIM RS tidak digunakan secara 
optimal. Tahapan dalam evaluasi adalah sebagai 
berikut: 
a. Identifikasi faktor-faktor penelitian 
b. Pengumpulan data 
c. Pengolahan data 
  
3.1  Identifikasi Faktor-faktor Penelitian 
 

Faktor-faktor penelitian yang digunakan 
adalah yang terdapat pada model Theory of Reason 
Action (TRA) dan model Technology Acceptance 
Model (TAM) dengan memasukkan tambahan 
faktor moderating yaitu gender dan pendidikan. 
Faktor independen yang diambil dari TRA adalah 
faktor subjective norm, sedangkan faktor 
independen dari model TAM yang digunakan 
adalah perceived usefulness (persepsi manfaat) dan 
perceived ease of use (persepsi mudah 
menggunakan). Faktor dependen yang digunakan 
adalah actual use yang merefleksikan tingkat 
penggunaan SIM RS. Keterkaitan antara faktor-
faktor penelitian dapat dilihat pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Keterkaitan faktor-faktor penelitian 

 
Penjelasan mengenai faktor-faktor penelitian yang 
digunakan sebagai berikut: 
1. Perceived Usefulness (PU) 

PU didefinisikan sebagai suatu tingkat 
kepercayaan individu terhadap suatu teknologi, 
bahwa dengan menggunakan teknologi tersebut 
akan dapat meningkatkan kinerja[2]. PU 
berhubungan erat dengan outcome expectation 
(hasil yang diharapkan) dari menggunakan 
teknologi, perantara dan motivasi ekstrinsik 
individu. PU merupakan faktor yang akan 
mempengaruhi penerimaan suatu teknologi, 
adopsi dan penggunaan teknologi baru 
tersebut. 
 
Sebuah teknologi dianggap mempunyai 
kegunaan apabila teknologi tersebut penting 
dan mampu meningkatkan kinerja pengguna, 
mampu meningkatkan efektivitas kerja, relevan 
dengan pekerjaan seseorang, serta mampu 
meningkatkan produktivitas kerja[3].  
 
Faktor ini mempunyai 3 (tiga) dimensi 
pengukuran, yaitu: 
a. Peningkatan efektivitas kerja: perkiraan 

pengguna bahwa dengan menggunakan 
SIM RS dapat meningkatkan hasil kerja 
menjadi lebih baik dari sebelumnya. 

b. Peningkatan produktivitas kerja: 
kemampuan pengguna untuk 
menghasilkan sesuatu lebih banyak dan 
berkualitas dengan sumber daya yang ada 
dengan menggunakan SIM RS, meliputi 
pengurangan waktu kerja dan peningkatan 
output kerja. 

c. Pentingnya SIM RS: anggapan pengguna 
bahwa SIM RS mempermudah pengguna 

untuk melakukan aktivitas pekerjaan 
mereka sehari-hari. 

 
2. Perceived Ease of Use (PEU) 

PEU didefinisikan sebagai suatu tingkatan 
sejauhmana individu percaya bahwa teknologi 
yang akan diadopsi mudah untuk digunakan 
atau bebas dari usaha untuk 
menggunakannya[2]. Mudah digunakan juga 
dapat diartikan bahwa untuk dapat 
menggunakan suatu teknologi seseorang tidak 
perlu harus mengeluarkan kemampuan fisik 
maupun mental yang berat untuk dapat 
mempelajari dan memahami teknologi tersebut. 
Umumnya persepsi seseorang akan kemudahan 
menggunakan suatu teknologi akan 
membangun persepsi seseorang akan kegunaan 
teknologi tersebut, sehingga akan lebih mudah 
baginya dalam memutuskan untuk 
menggunakan teknologi tersebut. 
 
Faktor yang diukur [4], yaitu: 
a. Physical effort: usaha untuk menggunakan 

suatu teknologi yang memerlukan tenaga 
fisik. 

b. Mental effort: usaha menggunakan suatu 
teknologi yang menggunakan mental atau 
pemikiran. 

 
3. Subjective Norm (SN) 

SN didefinisikan sebagai suatu tekanan sosial 
yang dirasakan oleh seseorang untuk 
membentuk atau tidak membentuk suatu 
perilaku [6]. Tekanan atau pengaruh bisa 
berasal dari lingkungan tempat seorang 
individu tinggal dan berinteraksi, dari 
kelompok atau sejawat yang menganggap 
perlunya menggunakan suatu teknologi tertentu 
maupun berasal dari tekanan pekerjaan yang 
mengharuskan untuk menggunakan suatu 
teknologi tertentu. SN ini dibentuk dari adanya 
persepsi seseorang terhadap orang atau pihak 
lain yang dianggap penting atau mampu 
mempengaruhi seseorang untuk bertindak serta 
adanya motivasi untuk mengikuti apa yang 
dikatakan oleh orang atau pihak yang dianggap 
penting tersebut. 
 
Faktor yang diukur: 
a. Tekanan sosial dari orang-orang yang 

mempunyai pengaruh dalam membentuk 
perilaku pengguna. 

b. Tekanan sosial dari lingkungan, terdiri atas 
ketersediaan fasilitas, perubahan perilaku 
beraktivitas yang lebih banyak 
menggunakan SIM RS. 

c. Tekanan sosial dari trend yang sedang 
terjadi dalam masyarakat. 
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4. Actual Usage (AU) 
AU didefinisikan sebagai tingkat penggunaan 
seseorang atau tingkat adopsi seseorang 
terhadap suatu teknologi [2]. Faktor perceived 
usefulness dan social norm merupakan faktor 
yang memberikan kontribusi terhadap diterima 
atau tidak diterimanya suatu teknologi 
komputer. 
 

5. Jenis Kelamin/Gender (G) 
Perbedaan jenis kelamin akan membedakan 
proses sosial yang dialami, termasuk dalam 
menyikapi dan memperlakukan suatu teknologi 
komputer. 
 

6. Tingkat Pendidikan (TP) 
Tingkat pendidikan digunakan dalam 
penelitian ini untuk melihat ada tidaknya 
pengaruh tingkat pendidikan terhadap proses 
adopsi teknologi komputer. 

 
3.2   Pengumpulan Data 
 

Data dari kuesioner yang telah dikembalikan 
dan memenuhi syarat akan dikumpulkan dan 
kemudian diolah dengan metode statistik. Tahapan 
pengumpulan data diawali dengan identifikasi 
sampel penelitian, penyusunan kuesioner dan 
diakhiri dengan pengujian alat ukur (kuesioner). 
 
A. Identifikasi Sampel Penelitian 
 
Penelitian ini mengambil populasi pegawai Rumah 
Sakit X yang menjadi user (pengguna) SIM RS. 
Pengambilan sampel menggunakan teknik Random 
Sampling, yaitu cara pengambilan sampel secara 
acak. Sampel yang diambil adalah pegawai Rumah 
Sakit X sebagai pegawai administrasi, baik pria 
maupun wanita, yang mengenal atau pernah 
menggunakan SIM RS. Frekuensi responden 
berdasarkan gender (jenis kelamin) dan tingkat 
pendidikan.  

 
B. Penyusunan Kuesioner 
 
Penyusunan kuesioner dilakukan dengan cara 
menentukan jumlah dan isi butir pernyataan 
kuesioner yang mengacu pada definisi masing-
masing variabel penelitian. Untuk lebih jelasnya 
dapat dilihat pada Tabel 1. 
 
C. Pengujian Alat Ukur/Kuesioner 

 
Tahap selanjutnya setelah kuesioner disusun adalah 
melakukan uji coba kuesioner atau alat ukur. Uji 

coba ini dilakukan untuk mengetahui kekurangan 
alat ukur yang digunakan dalam mengumpulkan 
data sesungguhnya. Uji coba bertujuan untuk 
mencari tahu apakah item-item pernyataan dalam 
kuesioner mudah dipahami dan ditafsirkan sama 
oleh responden, serta untuk mengetahui perlu 
tidaknya suatu item dalam alat ukur ditambah, 
dikurangi atau dihilangkan dalam kuesioner. 
 

Tabel 1. Penentuan jumlah dan isi pernyataan 
dalam kuesioner 

Varia
bel 

Laten 

Variabel 
Manifest 

Jumlah 
Pernya

taan 

Nomor 
Pernyat

aan 
Kuesion

er 

Nomor 
Variabe

l 

Percei
ved 
Useful
ness 

1. Peningkatan 
Efektivitas 
Kerja 

2. Peningkatan 
Produktivit
as Kerja 

3. Pentingnya 
SIM RS 

2 
 
3 
 
1 

1, 4 
 

2, 3, 5 
 

6 

PU1, 
PU4 

 
PU2, 
PU3, 
PU5 
PU6 

Percei
-ved 
Ease 
of Use 

1. Physical 
Effort 

 
2. Mental 

Effort 

4 
 
2 

1,3,5,6 
 

2,4 

PEU1,P
EU3, 

PEU5,P
EU6 

PEU2, 
PEU4 

Subje
ctive 
Norm 

1. Tekanan 
sosial dari 
orang-orang 
di sekitar 

2. Tekanan 
sosial dari 
lingkungan 

3. Tekanan 
sosial dari 
trend yang 
sedang 
terjadi 

1 
 
 
1 
 
1 

1 
 
 

2 
 

3 

SN1 
 
 

SN2 
 

SN3 

Actual 
Use 

1. Frekuensi 
penggu-
naan SIM 
RS dalam 
satu 
minggu 

2. Frekuensi 
penggu-
naan SIM 
RS dalam 
satu hari 

1 
 
 
 
1 

1 
 
 
 

2 

ACT1 
 
 
 

ACT2 

 
 
3.3  Pengolahan Data 
 

Pengolahan data dilakukan apabila hasil 
jawaban responden telah ditabulasi dan sudah 
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diubah skalanya menjadi skala interval. Tahapan 
yang dilakukan pada pengolahan data adalah 
sebagai berikut: 
a. Persiapan data mentah 
b. Transformasi skala jawaban 
c. Validasi model pengukuran variabel penelitian 
4. Kesimpulan 
 

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan 
penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 
a. Kurangnya keinginan dari pengguna dalam hal 

ini pegawai admistrasi rumah sakit sebagai 
salah satu faktor yang menyebabkan 
penerimaan atau penggunaan SIM RS belum 
optimal. 

b. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam 
mendorong kemauan untuk menggunakan SIM 
RS dapat dihasilkan dengan cara mengukurnya 
menggunakan model TAM (Technology 
Acceptance Model). 

c. Hasil analisis menyatakan bahwa faktor 
perceived usefulness dan faktor perceived ease 
of use berpengaruh positif terhadap actual use, 
faktor perceived usefulness mempunyai 
pengaruh yang kuat terhadap gender pria, 
faktor perceived ease of use mempunyai 
pengaruh yang kuat terhadap gender wanita 
dan faktor perceived usefulness mempunyai 
pengaruh yang kuat terhadap tingkat 
pendidikan. 
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Abstrak 

Pada sektor publik, pelayanan dipandang sebagai sistem yang diterapkan dengan prinsip: mendahulukan 
kepentingan masyarakat, mempermudah urusan masyarakat, mempersingkat waktu pelaksanaan urusan 
masyarakat, dan memberikan kepuasan pada masyarakat. Untuk itu, pelayanan publik menurunkan prinsip-
prinsip tersebut dalam area fungsi dan deskripsi proses yang tertulis pada standar pelayanan minimal (SPM), 
yang sekaligus berfungsi sebagai bentuk perjanjian pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada 
masyarakat. Namun pada pelaksanaannya, suatu sistem tidak selamanya berjalan sukses sesuai ekspektasi ketika 
sistem tersebut dibangun. Gangguan kerap terjadi sehingga menyebabkan sistem dianggap gagal memenuhi 
kebutuhan para pemangku kepentingan. Indikasi adanya kejadian yang mengganggu kesuksesan sebuah sistem 
dinyatakan dengan terminologi insiden, yaitu kejadian yang dapat menyebabkan berkurangnya kualitas sistem. 
Untuk menjaga kualitas sistem pelayanan ini, maka insiden perlu dikelola sebagai upaya perbaikan terus 
menerus. Agar dapat belajar dan terus memperbaiki dirinya, sistem pelayanan publik dituntut untuk selalu aware 
dengan adanya insiden. Penelitian yang sedang berjalan mencoba menggali upaya mengelola insiden yang 
terjadi, sedangkan makalah ini baru sebatas memaparkan fenomena insiden yang dimodelkan melalui proses 
kajian. Tahapan penelitian diawali dari mengidentifikasi insiden dengan memanfaatkan root cause analysis, 
menetapkan karakteristik kualitas yang ingin dicapai, dan menetapkan konstruk komponen insiden yang 
membentuk model rambatannya.  

 
Kata kunci : insiden, rambatan insiden, pelayanan publik, tindakan kendali 

 
 
1. Pendahuluan 

Insiden merupakan kejadian di luar standar 
yang berpengaruh negatif pada kesuksesan sebuah 
sistem [5]. Ketiadaan insiden merupakan salah satu 
kriteria kualitas yang paling umum, atau yang 
dikenal dengan istilah zero defect. Berbagai literatur 
menyetujui bahwa untuk menghasilkan operasi 
sistem yang zero defect adalah melalui praktik aman 
sebagai pencegahan munculnya insiden [2,5,7]. 
Namun pada kenyataannya, organisasi-organisasi 
yang mengadopsi model tersebut belum ada yang 
benar-benar berhasil mengimplementasikan konsep 
zero defect pada sistemnya, terutama apabila sistem 
baru pertama kali dioperasikan [3]. Untuk 
melakukan praktik aman sebagai upaya pencegahan 
insiden, perlu mengetahui dengan pasti area-area 
yang menjadi konsiderasi utama. Sementara, 
lingkungan organisasi yang tidak selamanya statis 
memberikan pengaruh pada perubahan area-area 
maupun fungsionalitas area di dalam sistem yang 
dijalankan oleh organisasi.  

Untuk melakukan pendekatan kualitas, 
organisasi pada umumnya menerapkan konsep 
continual business improvement, dimana organisasi 

terus berupaya meminimalisasi kemunculan dan 
dampak insiden pada setiap tahapan siklus hidupnya 
untuk mempertahankan keberadaan dirinya 
(survivable service). Dasar perbaikan terus-menerus 
ini adalah melalui pembelajaran dari setiap kejadian 
yang pernah muncul, baik negatif maupun positif. 
Dengan demikian, ada peran penting dari insiden 
sebagai dasar pembelajaran bagi organisasi untuk 
memperoleh gambaran mengenai area rawan yang 
harus menjadi perhatian perbaikan. 

Dari sudut pandang sistem pelayanan publik, 
organisasi yang bertanggung jawab memberikan 
pelayanan adalah pemerintah, sementara penerima 
layanan adalah masyarakat [1,5]. Sebagai survivable 
service, pemerintah harus menjalankan pelayanan 
dengan sebaik mungkin [1], dengan memperhatikan 
kemunculan insiden dan peluang-peluang 
penanganannya. Insiden pada konteks sistem 
pelayanan publik terkait dengan kejadian yang pada 
akhirnya menurunkan kepuasan masyarakat terhadap 
layanan yang diberikan oleh pemerintah. Pemerintah 
perlu memprediksi kemungkinan bahwa dalam 
beberapa interval waktu, efek negatif sistem 
pelayanan dapat mencapai titik dimana sistem tidak 

No Makalah : 145
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dapat memberikan layanan yang dibutuhkan. Karena 
itu, insiden perlu dikelola. Pengelolaan insiden 
adalah upaya penanganan insiden, pada tahap 
perambatan mana insiden perlu ditangani. Love et al 
(2004) memaparkan bahwa pada setiap tahap 
perambatan yang mana insiden akan ditangani akan 
memiliki tingkatan recovery yang berbeda pada 
sistem.  

Makalah ini berupaya memodelkan perambatan 
insiden, yang merupakan awal penelitian yang 
sedang berjalan mengenai upaya penanganan insiden 
pada ranah pelayanan publik. Pada bab-bab 
selanjutnya, bahasan mengenai tindakan kendali 
insiden ini berupaya memberi masukan representatif 
pada sistem pelayanan publik sebagai bagian dari 
perbaikan terus-menerus. Proses penyusunan 
makalah penelitian ini meliputi pendahuluan (1), 
dasar teori (2), analisis (3), pemodelan (4), dan 
penutup (5). 

 
2. Dasar Teori 

Penelitian lain yang mendukung penelitian ini 
mencakup kajian umum mengenai konsep insiden 
secara umum, karakteristik pelayanan publik, dan 
konsep root cause analysis. Posisi penelitian 
terhadap konsep-konsep tersebut dapat dilihat pada 
Gambar 1. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 State of the Art Penelitian 

2.1 Sistem Pelayanan Publik 
Sistem pelayanan adalah konfigurasi dan 

rancangan kesatuan organisasi untuk memberikan 
layanan yang memenuhi kebutuhan, keinginan, atau 
aspirasi konsumen. Sementara dari perspektif 
pemerintah, pelayanan publik dapat didefinisikan 
sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam 
bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada 
prinsipnya menjadi tanggung jawab dan 
dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah, dalam 
rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat 
maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan 
peraturan perundang-undangan [4].  

Pelayanan sebagai suatu sistem terbuka berada 
dalam sebuah lingkungan. Perubahan-perubahan 

yang terjadi di lingkungan organisasi memerlukan 
perhatian karena dapat memberikan dampak yang 
besar bagi perkembangan organisasi. Kegiatan 
organisasi akan berkontribusi bagi perubahan 
lingkungan, begitu juga sebaliknya, lingkungan akan 
mendorong perubahan pada organisasi. Dari 
pemahaman kesisteman, pelayanan terdiri dari 
konfigurasi elemen-elemen yang saling berinteraksi 
di dalamnya [7]. Sebuah sistem dapat merupakan 
subsistem dari sistem yang lebih besar, begitu pula 
entitas dapat didefinisikan sebagai subsistem yang 
berinteraksi dengan subsistem lainnya membentuk 
sistem pelayanan. Pada level paling rendah, 
subsistem merupakan komponen paling kecil yang 
tidak dapat dielaborasi lagi. Dari penjelasan tersebut, 
kajian dalam penelitian ini memandang baik 
pelayanan maupun entitas pelayanan sama-sama 
sebagai sistem, namun memiliki level yang berbeda, 
atau dengan kata lain pelayanan direpresentasikan 
sebagai sistem berlapis. 

2.2 Insiden Sistem Pelayanan Publik 
Insiden berarti gangguan pada sistem yang 

mengganggu kualitas sistem tersebut [5]. Pada 
pelayanan publik, standar kualitas merupakan titik 
antara kemampuan pemerintah dalam menyediakan 
layanan terhadap kepuasan masyarakat terhadap 
layanan yang diberikan [2]. Namun perlu 
diperhatikan pula pengaruh lingkungan eksternal 
terhadap pelayanan, misalnya perundangan, 
pengaruh global, dan sebagainya. Pengaruh langsung 
kualitas pelayanan diidentifikasi sebagai berikut: 
a) Kemampuan pemberi layanan 

Pemberi layanan memiliki batasan kemampuan. 
Batasan-batasan ini terkait dengan sumberdaya 
yang dimiliki dan titik optimal sumberdaya 
tersebut dapat bekerja. 

b) Kepuasan masyarakat 
Kepuasan masyarakat dipengaruhi oleh 
ekspektasi dari pelayanan yang diterima. 

c) Pengaruh lingkungan 
Dimensi lingkungan eksternal langsung seperti 
regulasi dan partner strategis, maupun tidak 
langsung seperti ekonomi, teknologi, serta 
kondisi global memberikan pengaruh bagi 
perkembangan organisasi. 
 
Ketiga elemen penentu standar kualitas 

tersebut termaktub di dalam Standar Pelayanan 
Minimal (SPM). Idealnya, sesuai peraturan yang 
telah dicanangkan oleh DPR dan Presiden RI, SPM 
berisi area fungsi pelayanan, aktivitas pelayanan, 
serta ukuran capaian proses [1,5]. Area fungsi 
maupun aktivitas pelayanan merupakan turunan dari  
kemampuan optimal pemberi layanan dengan 
mempertimbangkan batasan dari pengaruh 
lingkungan, sementara tolok ukur capaian proses 
diturunkan dari kepuasan masyarakat terhadap 
layanan yang diterimanya. Pada kondisi ideal 

Konteks 
insiden 

Karakteristik  
sistem pelayanan 

Model Root 
Cause Analysis 

Konsep  
Manajemen Insiden 

WOSP Model (Withworth, 
2004) 

Kerangka Kerja Pelayanan 
Publik (LGSP, 2009) 

Role of Recovery Process in 
Project (Love et al, 2004)

OSA Model: Estimating 
System Failure (Wells, 1999)

Critical Incident Management 
(Sterneckert, 2004)
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tersebut, SPM dapat digunakan sebagai acuan 
pelaksanaan pelayanan publik. 

Dengan demikian, SPM menjadi standar acuan 
penelitian ini untuk penetapan insiden. Kejadian 
yang berpengaruh negatif pada aspek kualitas 
pelayanan dapat dikategorikan sebagai insiden, 
dimana aspek kualitas yang dimaksud termaktub 
dalam SPM. 

2.3 Kualitas Pelayanan 
Di dalam SPM, kualitas pelayanan merupakan 

ketercapaian goal yang ditetapkan melalui 
pertimbangan lingkungan eksternal maupun internal. 
Aktivitas proses berupaya mencapai goal tersebut 
melalui harmonisasi setiap komponen di dalamnya. 

Untuk kebutuhan pencapaian kualitas, 
pelayanan bergantung pada aparatur yang 
menjalankan aktivitas pelayanan dan kerjasama dari 
masyarakat, beserta karakteristik perilaku dan 
budaya pelayanannya. Selain aparatur, aktivitas 
pelayanan dijalankan dengan dukungan resource 
lainnya, berupa dana dan infrastruktur [2]. 
 
3. Analisis 

Tahapan penetapan konstruk bagi model 
kausalitas insiden disajikan pada Gambar 2. 

 
Gambar 2 Skema Pembentukan Konstruk 

Level kendali sebuah insiden berangkat dari 
fungsionalitas resource yang diharapkan [6]. Insiden 
diduga berakar dari ketidaktercapaian fungsionalitas 
resource tersebut.  Dengan demikian, pada awalnya, 
perlu diidentifikasi hal-hal berikut: 
a) Proses umum pada sistem pelayanan, 

Sistem pelayanan memiliki aktivitas tertentu 
yang didefinisikan sebagai proses bisnis. 
Pemahaman mengenai proses bisnis secara 
umum (generik) adalah untuk mengetahui 
peluang-peluang terjadinya insiden. 

b) Resource sistem pelayanan, 
Insiden muncul dari ketidaktepatan fungsional 
resource, sehingga resource dapat didefinisikan 
sebagai titik akar insiden. 

c) Perambatan insiden, 
Insiden dipahami sebagai kejadian yang 
memiliki pemicu. Pemahaman mengenai 
rambatan pemicu hingga insiden terjadi 
dilakukan untuk memberikan gambaran analisis 
yang dilakukan menggunakan root cause 
analysis. 

3.1 Representasi Sistem Pelayanan 
Dari paparan mengenai sistem pelayanan 

publik pada bagian sebelumnya (2.1), representasi 

sistem pelayanan dapat dilihat seperti pada Gambar 
3. Pelayanan dipandang sebagai sistem berlapis, 
yaitu terdiri dari: 
a) Sistem Sosial, dimana terdapat interaksi antara 

penyedia layanan dengan masyarakat. 
b) Sistem Informasi, dimana proses pertukaran 

informasi di dalam organisasi berlangsung, 
direpresentasikan sebagai proses bisnis. 

c) Sistem Mekanik, yang merupakan entitas 
pelayanan yang mendukung sistem sosial. 

 
Gambar 3 Representasi Sistem Pelayanan 

Transaksi layanan terdiri dari aktivitas atau 
sekumpulan proses inti pelayanan. Secara 
keseluruhan, terdapat delapan aktivitas proses yang 
dapat diidentifikasi dari sajian alur pelayanan publik 
[2], yaitu: 
1) Penetapan kelompok sasaran (P1) 

Mendefinisikan sasaran kelompok yang menjadi 
konsiderasi pelayanan. 

2) Identifikasi kebutuhan (P2) 
Mengidentifikasi kebutuhan kelompok sasaran 
terhadap pelayanan. 

3) Pengambilan keputusan atau kebijakan 
pelayanan (P3) 
Membuat kebijakan dan aturan pelayanan 
sebagai dasar pelaksanaan transaksi layanan. 

4) Perancangan layanan yang diberikan (P4) 
Melakukan rancangan transaksi produk 
pelayanan. 

5) Pengadaan sumber daya untuk penyediaan 
layanan (P5) 
Mempersiapkan sumber daya yang dibutuhkan 
untuk proses pelayanan. 

6) Penyaluran layanan (P6) 
Mempersiapkan titik alur penyampaian layanan. 

7) Manajemen di titik pelayanan (P7) 
Mengelola transaksi layanan secara langsung di 
tempat penyaluran pelayanan. 

8) Penjangkauan kelompok sasaran (P8) 
Distribusi layanan agar menjangkau kelompok 
sasaran. 
 

Proses-proses tersebut merupakan aktivitas 
utama dalam satu siklus sistem pelayanan. Sistem 
pelayanan sebagai sistem yang berjalan terus 
menerus memiliki siklus hidup yang terdiri dari: 
1) Tahap perencanaan, yaitu merupakan tahap 

penetapan rencana eksekusi aktivitas pelayanan. 
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2) Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan 
aktivitas pelayanan. 

3) Tahap evaluasi, yaitu tahap pengukuran 
aktivitas pelayanan untuk menjadi masukan 
bagi siklus selanjutnya.  
 

Kategori setiap tahapan siklus ini jika dipetakan 
terhadap proses pelayanan akan tampak seperti pada 
Gambar 4. P1 sampai P8 merupakan aktivitas 
proses yang telah dijabarkan sebelumnya. 

 

 
Gambar 4 Pemetaan Siklus Proses 

Dalam menjalankan alur proses untuk 
pencapaian kualitas tertentu, membutuhkan 
harmonisasi resource. Keterhubungan resource 
dalam mendukung proses pelayanan 
dikarakteristikkan melalui fungsional setiap 
resource tersebut. Resource merupakan elemen yang 
tidak dapat dielaborasi lagi [6]. Resource adalah 
entitas internal yang berinteraksi di dalam sistem 
pelayanan. Resource yang dimaksud dibatasi pada 
entitas fisik yang dapat terlihat. Analisis penelitian 
yang menurunkan kebutuhan proses pelayanan 
terhadap fungsional resource menetapkan 3 kategori 
resource pelayanan, yaitu meliputi dana, manusia, 
dan infrastruktur. Elaborasi fungsionalitas ketiga 
resource ini dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1 Fungsional Resource Pelayanan Publik 

Resource Elaborasi Fungsionalitas 
Dana Anggaran Harian (AH) Ketersediaan 

Anggaran Adaan (AA) Ketersediaan 
Manusia Aparat (A) Skill 

Motivasi 
Kesempatan 

Konsumen (K) Motivasi 
Akses informasi 

Sarana Prasarana Pokok (PP) Ketersediaan 
Perlengkapan Penunjang 
(PS) 

Ketersediaan 
Kepentingan 

 

Resource tidak secara diskrit satu-ke-satu 
dalam memberikan dukungan pada proses. 
Fungsional satu dan lainnya saling mempengaruhi 
sehingga menghasilkan relasi. Pemetaan relasi 
resource terhadap siklus pelayanan dapat dilihat 
pada Gambar 5. 

 
Gambar 5 Gambaran Dasar Pemetaan Resource pada 

Siklus Sistem 
 

3.2 Identifikasi Insiden Pelayanan Publik 
3.2.1 Pemahaman Dasar 

Kerangka kerja LGSP [2] mengistilahkan 
terminologi insiden dengan keluhan publik, 
sedangkan WOSP Model [7] menyatakan 
terminologi insiden yang dimaksud sebagai  resiko 
sistem. Keduanya mengkaji bahwa kesalahan pada 
level sistem yang lebih rendah akan mempengaruhi 
level sistem di atasnya apabila tidak dilakukan 
tindakan solutif. Pada level sistem yang lebih tinggi, 
insiden juga akan semakin kompleks dan memakan 
cost yang lebih besar.  

Insiden berbeda dari kegagalan, perbedaannya 
terletak pada level gangguan sistem [1,5]. Kegagalan 
berarti sebuah sistem sudah tidak memungkinkan 
untuk berjalan, ditandai dengan terhentinya siklus 
sistem tersebut. 

Insiden merupakan akibat dari adanya faktor-
faktor pemicu. Love (2004) dan Wells (1999) 
memperkuat dengan pernyataan bahwa ada 
hubungan eksplisit antara pemicu (penyebab) dan 
konsekuensi dari sebuah kesalahan awal yang 
mengakibatkan munculnya insiden, hingga akhirnya 
dapat menyebabkan kegagalan [3,6]. Keduanya 
menyajikan hubungan ini sebagai rantai insiden 
(dapat dilihat pada Gambar 5). 

 Gambar 6 Rantai Insiden (Diadaptasi dari [3]) 

Cara sebuah insiden ditangani setelah 
kemunculannya sangat mempengaruhi cost 
(mencakup waktu, sumberdaya, modal, dan 
sebagainya). Misalnya, ketika prosedur untuk 
memproduksi layanan tidak tepat, ketidaktepatan 
yang kemudian diabaikan akan memperburuk 
insiden nantinya. Rantai insiden memungkinkan 
peningkatan fungsi pembelajaran bagi organisasi. 
Ketika insiden ‘terekam’ sejak awal, sudah ada 
antisipasi berupa tindakan solutif yang memastikan 
bahwa kesalahan tidak berulang kembali. 

 
3.2.2 Rantai Insiden pada Sistem Pelayanan 

Tahap 
Perencanaan 

Tahap 
Eksekusi 
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Insiden merupakan ketidaktercapaian standar 
yang sudah ditetapkan. Ini berarti, suatu fenomena 
dapat dipastikan sebagai insiden ketika proses telah 
berjalan dan diukur. Apabila output tidak memenuhi 
standar, hal inilah yang disebut insiden. Ada tiga 
kemungkinan yang dapat diidentifikasi dari 
fenomena insiden: 
1) Kapabilitas proses tidak maksimal dalam 

mencapai target atau standar. 
2) Penetapan standar yang terlalu tinggi. 
3) Pengukuran output yang tidak memadai. 

 

Pada makalah ini, poin pertama yang menjadi 
fokus bahasan utama. Poin ke-2 dan ke-3 
direncanakan untuk dibahas lebih spesifik pada 
penelitian lanjutan, oleh karena itu makalah ini 
membuat asumsi sementara bahwa standar dan 
pengukuran sudah ideal. Artinya insiden hanya 
terjadi karena kapabilitas proses tidak optimal. 

Kajian insiden diawali dari identifikasi 
fungsional resource yang dibutuhkan untuk 
mendukung aktivitas proses. Adanya kesalahan atau 
gangguan pada fungsionalitas resource memicu 
penurunan kualitas proses. Proses lain yang 
memanfaatkan output dari proses ini juga berpotensi 
untuk terganggu. Jika digambarkan secara 
sederhana, insiden bergerak melalui alur seperti 
yang ditunjukkan pada Gambar . Tanda panah pada 
gambar menunjukkan keterurutan proses dalam 
siklus manajemen sistem pelayanan.  Jika dikaitkan 
dengan insiden, maka tanda panah juga dapat 
merepresentasikan urutan pergerakan gangguan 
yang terjadi. 
 
 
  
 

 
 
 
 

 
Gambar 7 Rantai Siklus Pelayanan 

Aktivitas pada siklus tidak lepas dari 
kebutuhan harmonisasi resource untuk 
mengkondisikan fase awal (prekondisi) pada setiap 
tahapan untuk menghasilkan keluaran yang terukur. 
Prekondisi menyatakan hal yang perlu dilakukan 
untuk membentuk output, sedangkan output 
merupakan hasil yang diharapkan dari aktivitas 
proses yang dijalankan. Pada pelayanan publik, 
diidentifikasi masing-masing prekondisi dan output 
pada Tabel 2. 

Setiap tahapan pada siklus manajemen sistem 
tersebut memiliki fokus utama pada strategi [2,4], 
yaitu bagaimana strategi dibentuk, bagaimana 
strategi dijalankan, serta bagaimana strategi di-
maintain dan diperbaiki.  

Untuk menyederhanakan pembahasan, fokus 
strategi ini diistilahkan dengan fase strategi. 

Merujuk pada Gambar 5, resource mendukung pada 
setiap tahapan siklus agar fase strategi tercapai. 
Namun, resource tidak serta merta mensukseskan 
fase strategi. Succes story bergantung pada 
bagaimana mengolah fungsional resource menjadi 
output yang diharapkan, untuk itu perlu mengkaji 
success factor atau elemen apa saja yang 
berpengaruh untuk menjalankan alur yang baik. 
 

Tabel 2 Prekondisi dan Output Tahapan Siklus 
 Prekondisi Output 
Perencanaan Kondisi awal 

berupa resource 
dengan atribut 
fungsinya. 

Terbentuknya aturan, 
target, dan strategi 
sebagai pedoman 
pelayanan. 

Eksekusi Success factor 
untuk 
pembentukan 
kapabilitas proses 

Dimensi kapabilitas 
proses untuk 
pelayanan yang 
berkualitas. 

Evaluasi Success factor 
untuk membentuk 
dimensi 
pembelajaran. 

Dimensi 
pembelajaran untuk 
perbaikan sistem 
secara global. 

 
Dibutuhkan kapabilitas proses untuk 

menjalankan strategi, yaitu tingkat kemampuan yang 
memadai untuk pencapaian strategi tersebut [2]. 
Elemen kapabilitas proses yang melibatkan 
pemanfaatan resource  meliputi koordinasi resource 
yang ditandai dengan interaksi untuk pembentukan 
pengetahuan [5,6], termasuk di dalamnya leadership 
[5] yang mengarahkan pengetahuan melalui proses 
decision making [3,6] dan bantuan teknologi yang 
memadai. Uraian mengenai ‘success story’ ini 
diilustrasikan pada Gambar 7.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 8 Relasi Elemen-Elemen di Dalam Sistem Pelayanan 

 
Penetapan insiden tidak serta merta dengan 

mengkontradiksikan nilai atau ukuran dari elemen 
pembentuk success story. Elemen-elemen fail factor 
yang akan ditunjukkan kausalitasnya bukan serta 

FASE PELAKSANAAN STRATEGI 

rekomendasi 

FASE PEMBENTUKAN STRATEGI 

Target Strategi Aturan 
menentukan mengarahkan 

Proses Resource 

Interaksi Kapabilitas 

menurunkan 

mendukung 

Peran 
menciptakan 

memiliki 

Leadership 

mengarahkan 

melakukan 

memiliki 

FASE PEMBELAJARAN 

Metrik Outcome Rekomendasi 

menghasilkan 

mengukur menentukan 

Menumbuhkan pengetahuan untuk 
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merta merupakan elemen-elemen pada success 
factor yang bernilai negatif.  

Dengan merujuk ulang pada pengertian insiden 
mengenai ketidaktercapaian target tertentu (standar), 
berarti outcome pelaksanaan strategi yang telah 
ditetapkan pada tahap perencanaan tidak mampu 
mencapai target. Berangkat dari outcome, dimensi 
insiden dianalisis melalui pertanyaan: 
 What: Insiden adalah nilai outcome yang kurang 

dari target (standar) yang sudah ditetapkan. 
Outcome merupakan ukuran kapabilitas 
pelayanan. 

 Why: Insiden disebabkan oleh kapabilitas proses 
yang tidak optimal. Namun, kapabilitas bukan 
berdiri sendiri, melainkan merupakan suatu nilai 
yang terbentuk dari elemen-elemen. 

 How: Kapabilitas yang tidak memadai dipicu 
oleh elemen resource secara tunggal atau 
resource yang ketika berelasi tidak dapat 
berperan dengan baik. 

 

4. Penetapan Kandidat Construct  
Insiden terjadi akibat kapabilitas tidak optimal, 

yang dipicu oleh salah satu atau kedua kasus berikut: 
1) Fungsional resource secara diskrit tidak optimal 
2) Fungsional resorce tidak optimal dipicu oleh 

tidak optimalnya fungsional resource terkait. 
3) Pengelolaan resource tidak optimal 

Hirarki 1: Kapabilitas Kontra Optimal 
 
 
 

Hirarki 2: Kesalahan pada Manajemen 
 
 
 

Hirarki 3: Kesalahan pada Resource 

 

Gambar 9. Hipotesis Kausalitas Insiden 
 

Merujuk alur yang ditunjukkan pada gambar 8 
beserta inti penjelasan 3.2, maka kandidat konstruk 
insiden dapat diidentifikasi meliputi elemen 
leadership, interaction, dan resource. 
 Leadership merupakan elemen dalam 

pengelolaan resource yang berfungsi sebagai 
pengatur untuk mencapai kapabilitas pelayanan. 

 Interaction merupakan keterhubungan peran 
resource di dalam peningkatan kapabilitas. 

 Resource merupakan komponen pendukung 
pelayanan. 

Pada tingkatan resource, kesalahan fungsional 
dapat meningkatkan kesalahan pada relasi resource. 
Sementara pada kebutuhan pencapaian kapabilitas, 
kesalahan pengelolaan resource secara langsung 
mempengaruhi pengurangan optimalitas kapabilitas. 
Dengan demikian, apabila kapabilitas tidak optimal, 
maka hal ini dipicu oleh kesalahan pada resource 
yang meliputi fungsionalitas masing-masing 
komponen atau pada pengelolaan resource yang 
meliputi interaksi dan leadership. Hipotesis 
sementara mengenai relasi antarkonstruk ini 
ditunjukkan pada Gambar 9. 
 

5. Penutup 

Di dalam on-going research ini, didapat 
kesimpulan dari analisis insiden. Kapabilitas yang 
tidak optimal—sebagai fenomena yang menjadi 
fokus bahasan insiden—dipicu oleh kesalahan 
(error) pada resource, interaksi, dan leadership.  

Hal ini merupakan hasil sementara yang masih 
perlu diuji agar keutuhan model dapat tercapai. 
Dengan demikian, proses yang akan dilakukan 
selanjutnya adalah dengan menyatukan analisis 
dengan modul analisis lainnya dalam penelitian, 
merancang model, dan menguji model yang 
dibangun. 
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Abstrak 

Kebutuhan akan sistem informasi yang dapat mendukung para salesman dalam melakukan pemasaran sangat 
diperlukan guna meningkatkan performansi salesman pada khususnya dan harapan akhirnya dapat meningkatkan 
layanan pada pelanggan dengan mempercepat proses pemesanan barang. Artikel ini mendiskripsikan 
perancangan aplikasi perangkat lunak menggunakan J2ME untuk digunakan pada telephone genggam yang 
memiliki dukungan Java dengan fungsi pendataan pesanan barang, pendataan profil pelanggan dan menampilkan 
informasi stock barang untuk mendukung proses pemesanan barang yang dilakukan pelanggan melalui salesman. 
Aplikasi sales order mobile ini menggunakan PHP script dan database MySQL pada sisi server. Implementasi 
dari aplikasi perangkat lunak yang dihasilkan dalam penulisan artikel  ini berjalan baik pada perangkat telephone 
genggam Nokia seri X5. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu aplikasi pemesanan barang mobile ini dapat 
digunakan dalam proses pemesanan barang secara online dan realtime kapan saja dan dimana saja salesman 
melakukan kunjungan ke pelanggan. 
 
Kata kunci : aplikasi, pemesanan, mobile, J2ME 
 
 
 
1. Pendahuluan  
Perangkat mobile merupakan salah satu perangkat 
telekomunikasi nirkabel yang mendukung teknologi 
jaringan sistem terbuka, pada Juli 2010 tercatat oleh 
Asosiasi Telephone Seluler Indonesia (ATSI) jumlah 
pengguna perangkat mobile phone di Indonesia 
sebesar 60% dari populasi penduduk Indonesia [1]. 
Perkembangan kemajuan teknologi jaringan nirkabel 
yang digunakan perangkat mobile phone yang telah 
menyediakan akses data nirkabel dengan kecepatan 
cukup tinggi; GPRS (115 Kbps), 3G (384 Kbps) dan 
3.5G/HSDPA (Hight-Speed Downlink Packet 
Access) dengan kecepatan 3,7 Mbps di lingkungan 
perumahan dan 1,2 Mbps dalam keadaan bergerak 
dengan kecepatan 100 km/jam. [2], memungkinkan 
pengguna merasa nyaman mengakses informasi 
kapanpun dan dimanapun. 
Dengan kemampuan jaringan nirkabel tersebut, 
perangkat mobile phone dapat lebih di maksimalkan 
penggunaanya selain untuk berkomunikasi suara dan 
pesan text, salah satunya dengan menambahkan 
beberapa aplikasi bantu untuk mendukung 
kebutuhan penggunanya. Dengan menggunakan 
bahasa pemrograman Java yang memiliki teknologi 
“Write One Run Everywhere”, memberikan 
kekuatan pengembangan aplikasi dalam berbagai 
platform. Java dapat dijalankan pada sistem operasi 
apapun. Untuk perangkat mobile dan memiliki 

memori kecil Sun Microsystem menyediakan paket 
Java 2 Micro Edition (J2ME). 
Teknologi jaringan nirkabel pada mobile phone dan 
kemampuan Java 2 Micro Edition (J2ME) untuk 
membuat aplikasi multi platform dapat menjadi 
sebuah alternatif bagi industri perdagangan dalam 
kebutuhannya untuk mengembangkan aplikasi yang 
dapat melakukan sales order secara online sebagai 
perangkat kerja mobile bagi salesmen mereka.  
Berdasarkan latar belakang diatas, dan Market 
Opportunity untuk perangkat lunak sales order 
mobile yang bisa digunakan di berbagai platform 
perangkat mobile phone menjadi awal dari ide 
peneliti untuk membuat aplikasi sales order online 
dari perangkat mobile client server dengan 
menggunakan bahasa pemrograman J2ME yang 
memiliki teknologi multi platform untuk client side-
nya dan PHP sebagai server side-nya serta MySQL 
sebagai database-nya,  
 
2. Metode Penelitian  
 
Penelitian dilakukan di PT. Pandowo Utomo Food , 
kantor perwakilan Jawa Tengah yang berlokasi di Jl. 
Jatingaleh I No. 242 B Semarang. Produsen 
makanan ringan ini memiliki wilayah cakupan sales 
luas dan menggunakan teknik pemasaran canvassing 
(kunjungan langsung ke pelanggan) sehingga 

No Makalah : 146
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relevan untuk dijadikan role model dalam 
perancangan aplikasi sales order mobile.  
 
Data pelanggan, proses pemesanan barang, 
pembuatan faktur, dan proses pembuatan surat jalan 
pengiriman barang diperoleh dengan cara 
wawancara. Metode Research and Site Visits, yaitu 
dengan mempelajari teknik yang sering digunakan 
dalam aplikasi yang serupa (research) dan 
mengumpulan data dengan menjelajah internet( Site 
visits.) untuk mengumpulkan literatur atau teori-teori 
yang berkaitan dengan pengembangan aplikasi 
mobile menggunakan teknologi Java 2 Micro 
Edition. 
 
Metode Pengembangan Sistem menggunakan 
metode waterfall, dengan langkah-langkah sebagai 
berikut : 
1. Perencanaan, dengan mendefinisikan lingkup 

dan tujuan pengembangan aplikasi sales order 
mobile menggunakan teknologi Java 2 Micro 
Edition dengan studi kasus pada PT. Pandowo 
Utomo Food. 

2. Analisis Sistem, yaitu mengidentifikasikan 
permasalahan dalam proses sales order dan 
mengidentifikasikan kesempatan untuk membuat 
aplikasi sales order mobile, serta menentukan 
batasan-batasan aplikasi serta mempelajari 
sistem sales order yang telah berjalan dan 
menganalisa temuan-temuan untuk lebih 
memperdalam pemahaman terhadap 
permasalahan yang telah diidentifikasikan. 

3. Desain dan Perancangan Sistem meliputi : 
Arsitektur Aplikasi, Use Case Diagram, 
Sequence Diagram, Class Diagram, Desain 
Database, dan Perancangan Antarmuka 
pengguna 

4. Coding dan uji coba. . Pertama uji coba internal, 
dimana aplikasi akan diujicobakan dalam 
lingkungan terbatas dengan menggunakan 
emulator dan database local. Pada tahapan kedua 
dilakukan uji coba eksternal dimana emulator 
akan diujicobakan secara online dengan cara 
meng-upload database dan aplikasi PHP ke 
hosting server. 

5. Implementasi, aplikasi dapat diimplementasikan 
pada perangkat mobile phone dengan fiture Java 
enabled. 

 
3. Pembahasan  
 
3.1  Desain dan Perancangan Aplikasi Pemesanan  
Barang  
 
Arsitektur jaringan HTTP 
 
Koneksi yang digunakan dalam aplikasi mobile ini 
menggunakan konektifitas HTTP untuk melakukan 
pertukaran data dari client ke server dan sebaliknya. 

Gambar 1 berikut menggambarkan arsitektur 
jaringan untuk melakukan komunikasi HTTP 
melalui sebuah geteway. 
 

 
Gambar 1. Arsitektur Jaringan HTTP 

 
Arsitektur Client - Server 
 
Aplikasi pemesanan barang mobile dibuat dengan 
konsep client server. Aplikasi client terdiri dua layer 
application code yaitu layer presentasi (layer user 
interface) dan layer bussines (layer logic code). 
Sedangkan di sisi server terdiri dari dua layer yaitu 
layer application dan layer data access. Gambar  2 
berikut mendiskripsikan arsitektur Client – Server 
aplikasi pemesanan barang mobile 
 

 
Gambar 2. Arsitektur Client-Server 

 
Konfigurasi Aplikasi 
 
Aplikasi pemesanan barang mobile menggunakan 
konfigurasi CLDC (Connected Limited Device 
Configuration) yang merupakan konfigurasi J2ME 
untuk perangkat yang memiliki prosesor 16 bit/32 
bit dan memiliki memori terbatas antara   160 KB – 
512 KB. CLDC menggunakan profile Mobile 
Information Device Profile (MIDP). Gambar 3 
berikut menggambarkan konfigurasi J2ME untuk 
aplikasi pemesanan barang mobile. 
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Gambar 3. Konfigurasi J2ME. 

Layer pertama merupakan layer konfigurasi yang 
terdapat pada Java Virtual Machine (JVM), yang 
berhubungan langsung dengan sistem operasi. Layer 
configuration menangani hubungan antara profile 
dan JVM. Layer kedua merupakan layer profile yang 
terdiri dari application programming interface 
(APIs) untuk perangkat kecil. Layer ketiga 
merupakan Mobile Information Device Profile 
(MIDP) yang terdiri dari Java APIs untuk koneksi 
jaringan, dan storage. 
 
 
Use-Case Diagram 
 
Desain fungsi-fungsi sistem aplikasi pemesanan 
barang mobile digambarkan dengan permodelan use 
case diagram sebagai berikut : 
 

       
Gambar 4. Use Case Diagram Aplikasi Pemesanan      

Barang Mobile 
 
 
Desain Database 
 
Skema physical database model sistem pemesanan 
barang  mobile sebagai berikut : 

 
              Gambar 5. Physical Database Model 
 
Perancangan Antarmuka Pengguna 
 
Dialog menu-driven berikut mengambarkan 
hierarkie perpindahan dari screen satu ke screen 
yang lain. 
 

 
                 Gambar 6.  Hierarki Menu-Driven 
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3.2  Coding dan Uji Coba 
 
Uji Coba Lokal 
Tahapan coding menggunakan NetBeans IDE 6.5 
dengan JDK versi 1.6.0_12, Setelah tahap coding 
selesai dilakukan selanjutnya aplikasi di uji coba 
dengan menggunakan emulator dan database pada 
komputer lokal. Database menggunakan MySQL 
versi 5.0.45, emulator menggunakan Sun Java™ 
Wireless Toolkit 2.5.2 for CLDC dengan type 
DefaultColorphone. Uji Coba meliputi : Uji Coba 
Login, Uji Coba Menu, Uji Coba New Customer, 
Uji Coba New Order, Uji Coba Info produk, Uji 
Coba Info Customer, dan Uji Coba Info Orders 

 
Uji Coba Online 
Penulis menggunakan www.000webhost.com 
sebagai server hosting, spesifikasi server hosting 
sebagai berikut : 
              
Tabel 1.  Spesifikasi Server Hosting 

Apache Server Version 2.2.13 (Unix) 

PHP Version 5.2.* 

MySQL version 5.0.81 

Domain name kangdani.vacau.com 
 
Setelah proses upload file server (PHP dan database 
MySQL ke web hosting) proses selanjutnya 
melakukan ujicoba yang sama sebagaimana 
dilakukan ujicoba lokal, namun pada ujicoba online 
ini dilakukan perubahan alamat koneksi http pada 
aplikasi dari http://localhost dirubah menjadi domain 
online http://kangdani.vacou.com. Ujicoba online 
yang dilakukan dengan melakukan test id 1 sampai 
dengan test id 20 memiliki hasil keluaran sistem 
sesuai dengan yang diharapkan. 
 
3.3 Implementasi Aplikasi Pemesanan Barang  
Mobile 
 
Dalam tahap implementasi penulis menggunakan 
perangkat mobile Nokia seri X5 untuk melakukan 
deploy aplikasi pemesanan barang mobile. Hasil 
implementasi semua fungsi yang ada di test id 1 
sampai dengan test id 20  dapat berjalan baik di 
perangkat Nokia X5 tersebut.  
 
Gambar –gambar berikut ini merupakan tampilan 
implementasi Pemesanan Barang Mobile di 
perangkat Nokia X5. Gambar 1. digunakan sebagai 
user aunthentication untuk keamanan penggunaan 
system. Untuk dapat login pengguna harus 
mengisikan user id dan password kemudian pilih 
tombol login, tombol exit digunakan untuk keluar 
dari aplikasi  

 

Gambar 7. Halaman Login 
  

Untuk memudahkan pengguna sistem dalam 
berpindah ke setiap screen antarmuka yang 
diinginkan  disiapkan halaman menu seperti terlihat 
pada gambar 2. Untuk memilih list menu, digunakan 
tombol up/down, tekan tombol pilih untuk masuk ke 
screen yang telah ditunjuk. 
 

 

Gambar 8 Halaman Menu 
 

Untuk mendata customer-customer baru digunakan 
halaman new customer (gambar 3) dan pengujian 
mandatory field (kode pelanggan, nama pelanggan, 
alamat, kota, telephone, PIC dan kode sales) seperti 
gambar 4.  
 

 
Gambar 9 Halaman New Customer 
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    Gambar 10. Peringatan pengabaian input 
mandatory field  

 
Untuk input new order , info order serta info stock 
barang yang ada,  di Nokia X5 tampak seperti dalam 
gambar 5, 6, 7. Sedangkan untuk menemukan info 
order dan info stock barang yang tidak ditemukan 
dapat menggunakan seperti gambar 8. 
   

 

Gambar 11  halaman input new order 
 

 

Gambar 12 Halaman Info Order  
 

Gambar 13 halaman info stock barang 

Gambar 14. Halaman info order dan info stock 

barang    tidak ditemukan  

 
4. Kesimpulan 
 
Dari hasil implementasi yang telah dilakukan dapat 
diketahui bahwa dengan Java 2 Micro Edition 
(J2ME) disisi client dan PHP script di sisi server 
dapat dibuat aplikasi sales order mobile pada 
perangkat telephone genggam yang mampu untuk 
melakukan pendataan sales order, input data 
pelanggan baru, edit profil data pelanggan lama dan 
informasi ketersediaan stock. 
 
Aplikasi pemesanan barang mobile membutuhkan 
koneksi internet dan Java virtual machine, sehingga 
diperlukan perangkat mobile phone yang memiliki 
koneksi GPRS dan juga memiliki fitur Java. 
  
Konfigurasi aplikasi pemesanan barang mobile 
dibangun menggunakan konfigurasi CLDC 
(Connected Limited Device Configuration), sehingga 
dapat diaplikasikan pada perangkat telepon genggam 
yang memiliki spesifikasi prosesor 16 bit/32 bit dan 
memori antara 160 KB – 512 KB. Perangkat jenis 
ini meliputi : pager, telephone genggam dan PDA 
entri level. 
   
5. Saran 
 
Aplikasi pemesanan barang mobile dapat 
dihubungkan langsung dengan server utama untuk 
kemudian dapat diproses pembuatan faktur. 
 
Aplikasi pemesanan barang mobile dapat 
dikembangkan menjadi aplikasi sales force 
automation yang memiliki fungsi tambahan 
diantaranya jadwal kunjungan pelanggan, 
information sharing, order tracking, sales analisis 
dan evaluasi performasi sales. 
 
Dapat dikembangkan untuk membuat data dump 
pelanggan dan info stock barang di handphone 
pengguna sehingga mengurangi kebutuhan koneksi 
internet. 
 
Untuk meningkatkan keamanan dapat diterapkan 
session log pada saat authentication user, sehingga 
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id pengguna yang sama tidak dapat digunakan secara 
bersamaan. 
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Abstrak 

Enterprise Resource Planning merupakan suatu sistem yang dalam waktu-waktu ini sering didengung-
dengungkan sebagai sistem yang bagus dan dapat dihandalkan. Sistem ini disebutkan dapat memberikan 
keunggulan dalam bersaing. Sistem ini dapat adalah suatu sistem yang dapat melakukan integrasi terhadap 
proses bisnis yang ada di perusahaan. 
Untuk dapat berkompetisi di new economy era ini, berbagai perusahaan ingin menerapkan Enterprise Resource 
Planning, termasuk di dalam-nya perusahaan yang bergerak di bidang industri restaurant. Enterprise Resource 
Planning merupakan piranti lunak yang mengintegrasikan semua departemen dan fungsi suatu departemen ke 
dalam satu sistem komputer yang dapat melayani semua kebutuhan perusahaan. Oleh karena itu Enterprise 
Resource Planning ini dibagi atas beberapa sub-sistem yaitu Sistem Informasi Keuangan, Sistem Informasi 
Manufaktur, Sistem Informasi Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Informasi 
Pemasaran. Untuk penerapan Enterprise Resource Planning, perlu diperhatikan Critical Success Factors dan 
Critical Failure Factors sehingga penerapan Enterprise Resource Planning dapat diharapkan berjalan sesuai 
dengan yang diharapkan oleh pihak manajemen. 
 
Kata kunci: Enterprise Resource Planning, industri restaurant, Critical Success Factors, Critical Failure 
Factors. 
 
 
1. Pendahuluan 

Saat ini semakin banyak perusahaan yang 
berlomba-lomba ingin menerapkan Enterprise 
Resource Planning di dalam organisasi perusahaan. 
Dalam era globalisasi, yang sering disebut juga 
dengan new economy era, banyak perusahaan ingin 
menerapkan Enterprise Resource Planning. Tetapi 
apakah perusahaan tersebut cocok untuk 
menerapkan Enterprise Resource Planning?  

Dalam artikel ini akan dibahas tentang 
kelayakan perusahaan untuk menerapkan 
Enterprise Resource Planning. Jenis perusahaan 
yang akan dibahas adalah yang bergerak di bidang 
industri restaurant. Banyak perusahaan yang ingin 
menerapkan Enterprise Resource Planning 
termasuk di dalam-nya adalah perusahaan yang 
bergerak di bidang restaurant, disebabkan karena 
issue seputar Enterprise Resource Planning yang 
mendengung-dengungkan tentang kehandalan 
sistem ini untuk memberikan competitive 
advantage (keunggulan dalam bersaing). 

Dalam beberapa hal, memungkinkan 
perpaduan proses transaksi dan kegiatan 
perencanaan menunjang sistem multi mata uang 
dan bahasa, yang sangat diperlukan oleh 

perusahaan multi nasional, memungkinkan 
penyesuaian untuk kebutuhan khusus perusahaan 
tanpa melakukan pemrograman kembali. 
2. Kajian Literatur 

2.1 Industry Restaurant 

Chew (2002) menuliskan “The restaurant industry 
is an integral segment of the hospitality sector 
that is sensitive to external environmental 
changes. In order to remain competitive, 
restaurants must be flexible to quickly react 
and adapt to external environment challenges. 
Due to the close interactions and relationships 
between employees and managers, there can be 
direct effects on a restaurants performance 
when internal and external change occurs.” 
 

a. Enterprise Resource Planning 

Enterprise Resource Planning merupakan 
salah satu bentuk dari Enterprise system yang 
disebut juga sebagai Enterprisewide system. 

Turban (2010, pp 369) menuliskan bahwa 
”Enterprise Systems are system or processes that 

No Makalah : 149
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involve the entire enterprise or two or more 
departments of it” 

 
b. Tujuan, Manfaat  dan Kemampuan dari 

Enterprise Resource Planning 

Pada prinsipnya tujuan perusahaan ingin 
menerapkan Enterprise Resource Planning adalah 
untuk dapat meng-integrasikan setiap proses bisnis 
yang ada di setiap departemen dan arus informasi 
menjadi suatu a single computer system. A single 
computer system di sini adalah untuk supaya setiap 
informasi yang ada dapat dipakai untuk memenuhi 
kebutuhan perusahaan.  

Beberapa kemampuan yang dapat dilakuan 
oleh Enterprise Resource Planning, adalah sebagai 
berikut, seperti yang diberikan oleh Turban (2010): 
- Combining less than truckloads (LTLs) 

shipment in order to fill trucks, reduce pick-up 
/ delivery times, and eliminate unneeded 
storage facilities 

- Dynamically sourcing products from different 
manufacturing and distribution facilities based 
on inventory and capacity 

- Showing a single face to global customers 
accross business lines 

- Consolidating country-based sales, marketing, 
and distribution operations in geographic 
areas, such as Europe, that have lower 
barriers to trade 

- Coordinating procurement and logistics of key 
commodiites across business unites and 
geographies. 

- Creating supplier portals that consolidate the 
needs of each business units and provide a way 
of deeping the relationship and partnership 
with the suppliers. 

Kesuksesan di dalam penerapan Enterprise 
Resource Planning tergantung kepada bagaimana 
perusahaan memperhitungkan strategi implementasi 
dan kemampuan untuk mengatasi setiap hambatan 
atau keterbatasan yang ada. 

 
Muscatello (2003) mengatakan ”While ERP 

installations often help small and midsize 
manufacturers to improve their strategic and 
competitive capabilities (Smith, 1999; Jenson and 
Johnson, 1999), there are several reasons why 
some firms are not rushing to install the system. 
First, the ERP implementation efforts of many of 
their larger counterpart have resulted in partial 

failure, and in some cases total abandonment. 
Trunick (1999) reports that 40 percent of all ERP 
installations only achieve partial implementation 
and that nearly 20 percent are scrapped as total 
failures. Others suggest that the failure rate may be 
even higher (Escalle, 1999). Second, small 
manufacturers often lack of financial resources and 
may be forced to adopt, at best, a piecemeal 
approach to integrating the typically expensive 
ERP systems into their facilities (Ferman, 1999). It 
is also felt that the low IS staff levels in smaller 
enterprises is inadequate for the rigorous and 
extensive IT training and development requirements 
of an ERP project (Hill, 1997). 

Dari tulisan Muscatello tersebut dapat 
disimpulkan bahwa ada dua hal yang menyebabkan 
perusahaan tidak terlalu antusias untuk menerapkan 
ERP, yaitu hanya ada 40 persent saja implementasi 
yang berhasil, 20 persent sisanya gagal. Kemudian 
yang kedua adalah untuk perusahaan yang kategori 
kecil, masalah keuangan adalah masalah yang 
cukup penting untuk dapat diperhatikan, karena 
ERP adalah merupakan sistem yang cukup  mahal. 
Masalah yang lain adalah karyawan yang berada di 
perusahaan kecil umumnya kurang cukup trampil 
untuk mendapatkan pelatihan yang cukup untuk 
dapat implementasi sistem. 

 
c. Manfaat dan Keterbatasan Enterprise 

Resource Planning 

Manfaat dari Enterprise Resource Planning di 
antaranya : 
1. Membuat organisasi perusahaan bersifat 

fleksibel.   

2. Memberikan dukungan.  

3. Kualitas dan efisiensi.  

4. Menurunkan biaya.  

Keterbatasan yang ada di antaranya adalah: 
penerapan sistem Enterprise Resource Planning  
dapat menjadi suatu yang sangat rumit, sangat 
mahal dan membutuhkan waktu yang cukup 
panjang untuk dapat menerapkan sistem ini. 

 
3. Pembahasan 
3.1 Critical Success Factors untuk Penerapan 

Enterprise Resource Planning 

Faktor-faktor yang perlu dipikirkan dalam memilih 
Piranti lunak untuk Enterprise Resource Planning : 
(1)  Feature (2) Teknologi (3) Sumber Daya 
Manusia (4) 
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Ada beberapa faktor yang dapat dijadikan tolok 
ukur sehingga perusahaan dapat diharapkan sukses 
untuk melakukan implementasi terhadap Enterprise 
Resource Planning: (1) Pemilihan terhadap paket 
yang ditawarkan oleh ERP harus disesuaikan 
dengan tujuan jangka panjang dan kebutuhan 
perusahaan (2) Implementasi ERP bukan untuk 
jangka pendek, tetapi merupakan projek jangka 
panjang (3) Projek penerapan ERP harus dilihat 
bukan sebagai projek penerapan Teknologi 
Informasi, tetapi sebagai projek bisnis yang 
melibatkan setiap karyawan, yang membutuhkan 
masukan-masukan supaya kegiatan bisnis bisa 
berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi 
perusahaan (4) Dukungan dari Manajemen Puncak 
adalah hal yang paling penting untuk kesuksesan 
dalam penerapan ERP (5) User acceptance adalah 
juga faktor yang menentukan (6) Mengelola 
karyawan yang melakukan penolakan untuk 
melakukan implementasi sistem ERP (7) 
Perencanaan projek ERP perlu direncanakan 
dengan cermat karena hal ini berkenaan dengan 
masalah waktu, tenaga dan biaya yang akan 
dikeluarkan.  

 
3.2 Critical Failure Factors untuk Penerapan 

Enterprise Resource Planning 

Faktor-faktor yang dapat menyebabkan 
kegagalan di dalam implementasi Enterprise 
Resource Planning, yaitu (1) Ketidak mampuan di 
dalam melakukan pemilihan paket-paket yang 
ditawarkan oleh ERP (2) Harapan-harapan yang 
tidak realistis, ruang lingkup yang terlalu luas (3) 
Karena penerapan ERP ini membutuhkan biaya 
yang cukup tinggi, maka perlu secara cermat 
memperhitungkan Return on Investment (4) Paket-
paket ERP tidak mendukung perubahan di dalam 
kebutuhan bisnis perusahaan (5)  Tidak adanya 
dukungan dari Top Management (6) Untuk 
menerapkan ERP dibutuhkan sumber daya manusia 
yang memadai (7) Pelatihan karyawan. Oleh karena 
ERP adalah suatu sistem yang rumit dan kompleks, 
maka pelatihan bagi karyawan adalah mutlak 
diperlukan (8) ERP adalah merupakan suatu projek 
tetapi bukan sebagai Projek Teknologi Informasi, 
karena ERP adalah merupakan aplikasi bisnis.  

 
3.3 Top-down Clarification 

 Analisis top-down clarification meliputi : 

1. Yang menjadi perhatian Manajemen Puncak, 
yaitu : 

- analisis terhadap tujuan dan masalah (goal 
and problem analysis) 

- analisis terhadap faktor-faktor kritis yang 
mempengaruhi kesuksesan (critical success 
factors analysis) 

2. Yang menjadi  perhatian dari Sistem Informasi 
Manajemen, yaitu : 

- overview model dari enterprise, yaitu : 

 struktur organisasi, fungsi dan tipe 
entiti 

 fungsi dan proses dalam organisasi 

- pemodelan dan entity-relationship 

Dari hasil analisis top-down clarification, diperoleh 
hasil sebagai berikut : 

1. Analisis terhadap Tujuan dan Masalah : 

yaitu memberikan gambaran fungsi bisnis yang 
dapat mencapai tujuan dan fungsi bisnis yang 
terganggu sehubungan dengan masalah yang 
ada.  

2. Analisis terhadap Critical Success Factors 

Yaitu menggambarkan hubungan antara fungsi 
yang mempunyai peran dalam menentukan 
faktor-faktor penentu kesuksesan di 
perusahaan.  

3. Overview model dari enterprise 

Yaitu memperlihatkan unit organisasi yang 
dapat mencapai tujuan dari perusahaan. 
Kemudian untuk memperlihatkan organisasi di 
lokasi yang berbeda. 

 Aplikasi yang telah dibangun tersebut, 
dapat dianalisis lebih jauh dari 2 (dua) segi, yaitu : 

1. Nilai bisnis yang didukung oleh aplikasi 
tersebut 

Nilai bisnis yang didukung oleh aplikasi 
tersebut dapat membantu pihak manajemen di 
dalam merancang menu yang disesuaikan 
dengan barang yang diterima. Hasil penjualan 
sebagai tolok ukur tingkat penjualan yang 
diterima oleh perusahaan. 

2. Kualitas teknis dari aplikasi tersebut ditinjau 
dari aspek teknologi informasi 

Kualitas teknis yang dapat dilihat, yaitu lokasi 
di cabang dapat cepat mengetahui jenis barang 
yang diterima oleh pusat, sehingga cepat untuk 
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mengambil keputusan mengenai menu yang 
dapat dibuat. 

Pertanyaan-pertanyaan acuan yang dapat 
memberikan pedoman guna menentukan 
tinggi/rendahnya nilai bisnis yang didukung 
aplikasi tersebut, yaitu : 

1. Apa dampak aplikasi terhadap bisnis ? 

Dampak aplikasi tersebut terhadap bisnis yaitu 
dapat menunjang kegiatan bisnis perusahaan. 

2. Bagaimana tingkat kemudahan aplikasi untuk 
digunakan ? 

Aplikasi tersebut mudah untuk digunakan, 
untuk karyawan yang baru masuk diperlukan 
pelatihan untuk dapat menguasai aplikasi 
tersebut. 

3. Bagaimana frekuensi penggunaan aplikasi 
tersebut ? 

Aplikasi tersebut digunakan setiap hari. 

Pertanyaan-pertanyaan acuan untuk menentukan 
tinggi/rendahnya kualitas teknis dari aplikasi 
tersebut, yaitu : 

1. Bagaimana keandalan aplikasi tersebut ? 

Untuk saat ini aplikasi tersebut dapat 
diandalkan oleh pihak perusahaan 

2. Bagaimana kemudahan pemeliharaan aplikasi 
tersebut ? 

Pemeliharaan aplikasi tersebut tidak terlampau 
sulit 

3. Bagaimana cost-efficient aplikasi tersebut ?  

Biaya yang dikeluarkan tidak terlampau tinggi. 
Biaya yang terjadi lebih banyak pada biaya 
saluran telpon. 

Dari bottom-up evaluation, maka hasilnya 
disajikan dalam application audit grid sebagai 
berikut : 

Dari audit grid maka dapat diambil kesimpulan 
sebagai berikut : 

1. Aplikasi penjualan, pembelian dan harga 
pokok penjualan dapat dipertahankan dan 
dipelihara. 

2. Aplikasi persediaan harus dievaluasi secara 
periodikal, apakah sistem yang sedang berjalan 

sekarang ini sudah memadai, sebab untuk 
perusahaan seperti PT TBK, persediaan adalah 
sesuatu yang sangat vital 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 3.1 Apllication Audit Grid 

3.4. Bottom-up Evaluation 
 

Setelah diperoleh data perangkat keras dan aplikasi 
yang digunakan PT. TBK, maka selanjutnya 
dilakukan analisis terhadap aplikasi yang ada. Hasil 
analisis terhadap aplikasi yang ada yaitu Unit 
Organisasi dan Fungsi Bisnis sudah menggunakan 
aplikasi yang ada 
 
 
3.5 Inside-out Innovation 
 
3.5.1 Arah Perkembangan Teknologi Informasi 

1. Internet, Ekstranet, dan Intranet  

Peluang: 

- Perusahaan dapat mengembangkan homepage 
yang dapat diakses secara umum oleh 
masyarakat (internet) atau secara terbatas oleh 
karyawan (intranet) . Jika keadaan 
memungkinkan, maka perusahaan dapat 
mengembankan aplikasi e-business 

 Ancaman : 

- Pemanfaatan yang tidak terkontrol akan 
menurunkan produktifitas karyawan. Karena  
umumnya karyawan senang bermain-main 
dengan internet atau intranet sebagai salah satu 
sarana komunikasi, selain dari itu biaya telpon 
juga menjadi suatu yang perlu diperhitungkan. 

2. Decision Support System  

Pembelian, Penjualan,  
 
Harga Pokok Penjualan 
Maintain and Enhance 

 
Renew 
 

Divest Reassess 
Persediaan 
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    Peluang : 

- Membantu eksekutif dalam memonitor hal-hal 
yang menjadi kepentingan dalam 
mengendalikan perusahaan. Dengan Decision 
Support System, informasi yang sifatnya 
strategis dapat disajikan dengan cepat, mudah 
dan menarik. Hal ini akan memudahkan 
eksekutif mengambil keputusan. 

Ancaman : 

- Sebaiknya perusahaan tidak terlalu 
menggantungkan pada Decision Support 
System ini, karena adakalanya keputusan yang 
diambil tidak bersifat terstruktur (structured), 
tetapi tidak terstruktur (unstructured). 

3. Client/Server 

    Peluang : 

  - Dengan memanfaatkan teknologi ini, maka 
pendistribusian proses akan menjadi lebih baik, 
yaitu adanya pembagian beban antara front-end 
(work-station) dengan back-end (server). 
Dengan demikian aplikasi yang dibuat akan 
menjadi fleksibel, powerful dan scalable. 
Penggabungan teknologi client/server dengan 
internet/intranet telah menghasilkan kekuatan 
yang luar biasa. 

   Ancaman : 

- Pemilihan produk yang tidak compatible, 
kompleksitas arsitektur teknologi informasi 
yang mungkin akan menimbulkan “pulau-
pulau” informasi. 

 
3.6 Pemilihan Modul 
Dari hasil Top-down Clarification, Bottom-up 
Evaluation, Inside-out Innovation dan hasil Audit 
Grid, maka rencana penerapan Enterprise Resource 
Planning dapat diterapkan dengan modul-modul 
seperti gambar tersebut di atas. 
Lihat lampiran 1. 
 
4. Penutup 

 
Kemajuan Teknologi Informasi sekarang ini 
membuat banyak perusahaan ingin juga untuk dapat 
menerapkan Teknologi Informasi. Di banyak 
perusahaan penerapan Enterprise Resource 
Planning sudah menajdi suatu kebutuhan. Di PT. 
TBK, yang bergerak di industri restaurant ingin 
juga untuk dapat menerapkan Enterprise Resource 

Planning. Untuk dapat menerapkan Enterprise 
Resource Planning di PT. TBK, sebaiknya 
perusahaan memilih modul-modul yang dapat 
disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Selain 
itu Critical Success Factors dan Critical Failure 
Factors juga perlu diperhatikan, mengingat 
penerapan Enterprise Resource Planning yang 
sangat membutuhkan dana, tenaga dan waktu yang 
cukup besar.  
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Lampiran 1 :  Pemilihan Modul yang dapat dilakukan oleh PT.TBK 
 
 

Financial 
Management 
- Accounting 
- Cost Control 
- Analysis 
- Budgeting 

Customer / Product 
Management 
- Pricing System 
- Quality Control 

Supply Chain 
Management 
- Forecasting 
- Purchasing 
- Distribution 
- Inventory 

Human Resource 
Management 
- Recruiting 
- Benefits 
- Payroll 
- Training 

Manufacturing 
Management 
- MRP 
- R & D 
- Scheduling 
- Maintenance 

ERP 
S t
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Abstrak 
Interkoneksi jaringan GSM dengan jaringan satelit merupakan salah satu bentuk interkoneksi untuk memenuhi kebutuhan 
komunikasi yang ada, akibat semakin meningkatnya kebutuhan layanan pelanggan. Tingginya permintaan komunikasi dan 
mobilitas pengguna pada jaringan terestrial, terutama komunikasi selular menuntut adanya kontinuitas layanan. Pemutusan 
panggilan secara premature  akan dirasakan lebih mengganggu, daripada tidak dapat melakukan panggilan baru, yang 
disebabkan kurang tersedianya resource pada jaringan. Untuk menjaga kontinuitas panggilan yang sedang berlangsung dirasa 
lebih penting daripada panggilan baru yang berusaha masuk ke dalam suatu jaringan. Pergerakan user mengakibatkan 
perubahan yang dinamis terhadap kualitas sistem. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka dibutuhkan sebuah 
mekanisme perancangan handover yang dapat meningkatkan performansi jaringan satelit ke Global System for Mobile 
Communication (GSM).  Handover merupakan proses perpindahan kanal trafik user saat user aktif tanpa adanya pemutusan 
hubungan. Salah satu jenis handover adalah Intersystem handover (ISHO). Penelitian ini mensimulasikan dan menganalisis 
proses handover  pada Satelit ke GSM berdasarkan pergerakan user, dengan parameter masukan simulasi adalah Rx satelit 
minimum, Rx GSM minimum, kecepatan user, dan jarak tempuh user. Output dalam simulasi adalah perbandingan antara 
kombinasi parameter handover yang berbeda terhadap nilai probabilitas handover  yaitu meliputi efek Rx satelit minimum, Rx 
GSM minimum, terhadap probabilitas handover. Selain itu, dapat dilihat juga pengaruh kecepatan yang berubah-ubah terhadap 
probabilitas handover. Dari hasil simulasi pada penelitian ini dapat diketahui bahwa Rx GSM min yang terbaik sebagai 
threshold untuk menghasilkan probabilitas handover paling maksimum saat user bergerak adalah -110 dBm merupakan 
spesifikasi minimum terjadinya handover. Hasil simulasi saat kecepatan user berubah-ubah secara random diketahui bahwa 
pada kecepatan 70 km/jam memiliki nilai probabilitas  handover maksimum. Pada kondisi ini, handover mulai terjadi pada 
kecepatan user 13 km/jam. Jadi dapat disimpulkan pada kecepatan user tersebut saat Rx GSM minimum dibutuhkan handover.  
Keywords :  minimum Rx level of satellite, minimum Rx level of GSM, Handover, the    movement of  the user. 
 

 
 
1. PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 

Secara garis besar perkembangan sistem 
komunikasi bergerak selular di Indonesia cukup pesat 
disebabkan karena jaringan fisik tidaklah mampu untuk 
mencukupi semua kebutuhan komunikasi yang ada, akibat 
semakin meningkatnya kebutuhan layanan pelanggan. 
Berdasarkan sistem radio terestrial, yang terdiri atas 
stasiun-stasiun basis radio yang terpola dalam sel-sel, 
yang satu dengan yang lainnya terkait dan seluruh jajaran 
jaringan ini terkait dengan jaringan telepon tetap. Tentu 
saja daerah cakupan radio sel tersebut sangat terbatas. 
Untuk daerah-daerah di luar cakupan, tentunya pelanggan 
yang ingin berkomunikasi tidak dapat dilayani.  

Perkembangan teknologi terus meningkat, untuk 
menjangkau daerah yang amat jauh dari perkotaan, 
misalnya daerah pedesaan maupun daerah terpencil 
lainnya, termasuk di tengah laut, maka digunakan sistem 
komunikasi melalui satelit. Walaupun ada sistem 
komunikasi bergerak selular  terestrial, sistem ini hanya 
efisien untuk melayani daerah yang berpenduduk padat. 
Pemanfaatan sistem komunikasi satelit telah memberikan 
kemampuan bagi manusia untuk berkomunikasi dan 
mendapatkan informasi dari berbagai penjuru dunia secara 
simultan tanpa memperhatikan jarak relatifnya. 

Tingginya permintaan komunikasi dan mobilitas 
pengguna pada jaringan terestrial, terutama komunikasi 
selular menuntut adanya kontinuitas layanan, karena 
pemutusan panggilan akan dirasakan lebih mengganggu, 

daripada tidak dapat melakukan panggilan baru, yang 
disebabkan kurang tersedianya resource pada jaringan.  

Pergerakan user mengakibatkan perubahan yang 
dinamis terhadap kualitas link dan tingkat interferensi 
dalam sistem, oleh karena itu dibutuhkan sebuah 
mekanisme perancangan handover yang handal yang 
diharapkan dapat meningkatkan performansi jaringan.    

Pada Penelitian menganalisis dan membuat 
simulasi mengenai mekanisme yang efektif untuk proses 
handover pada satelit dengan menginterkoneksikan 
jaringan tersebut dengan jaringan GSM.  

 
2. LANDASAN TEORI 
2.1 Prinsip Sistem Komunikasi  Mobile Satellite [1] 

Sistem selular sebagai tulang punggung 
komunikasi mempunyai beberapa keterbatasan, misalnya: 
blank spot pada daerah rural, keterbatasan pelayanan di 
perairan dan di udara. Mobile Satellite Service merupakan 
salah satu solusi layanan komunikasi bergerak dengan 
menggunakan satelit dengan cakupan global. Mobile 
Satellite Service (MSS) adalah suatu sistem komunikasi 
berbasis satelit di mana sistem ini membutuhkan satelit 
sebagai repeaternya. MSS digunakan di daerah yang 
belum terjangkau oleh jaringan teresterial dan bekerja 
pada frekuensi 1-3 GHz sehingga dapat menggunakan 
antena sederhana untuk akses ke segmen angkasa. 
Konfigurasi MSS ditunjukkan pada gambar di bawah ini. 

No Makalah : 150
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Gambar 1 Konfigurasi Mobile Satellite Service (MSS) 

2.2 Link Komunikasi  Mobile Satellite [2,3] 

Dalam link komunikasi satelit terdapat dua 
lintasan utama, yaitu uplink dan downlink. Untuk 
hubungan link komunikasi dapat dilakukan melalui 
beberapa konfigurasi, yaitu: hubungan point-to-point, 
point-to-multipoint, multipoint-to-point, dan multipoint-to-
multipoint. Dalam sistem komunikasi satelit, untuk uplink 
biasa digunakan konfigurasi multipoint-to-point, 
sedangkan untuk downlink biasanya menggunakan 
konfigurasi point-to-multipoint (broadcast). Hubungan 
dalam komunikasi mobile satelit dapat dikelompokkan 
dalam tiga bagian yaitu: 

a. Uplink, yaitu hubungan dari mobile station ke satelit. 

b. Downlink, yaitu hubungan dari satelit ke mobile station. 

c. Inter Satellite Link (ISL), yaitu lintasan full duplex 
antara dua satelit. 

 

Gambar 2 Arsitektur Jaringan Komunikasi Satelit 
 

Arsitektur jaringan satelit dibedakan dalam dua 
bagian, yaitu skema jaringan komunikasi bumi (ground 
communication) dan on board processing yang terdapat 
dalam satelit. Pada skema jaringan komunikasi bumi, 
terdapat komponen user yang dapat berkomunikasi 
langsung melalui diret user link (DUL) atau menuju 
ground segment terlebih dahulu.  

Ground segment memiliki NOCC (Network 
Operation and Control Center). NOCC merupakan pusat 
pelayanan jaringan berfungsi mengontrol database 
jaringan, mengatur dan monitor gateway, dan mencatat 
airtime layanan.  

Pada On Board Processing (OBP) terdapat 
komponen Satellite Vehicle Switch (SVS) yang mengatur 
mekanisme jaringan komunikasi antara satelit dengan 
user. Seperti jaringan teresterial, SVS terdiri dari Satellite 
Mobile Service Center (S-MSC), Satellite Visitor Location 

Register (S-VLR), dan Satellite Home Location Register 
(S-HLR). S-MSC mengatur proses location update 
dibantu S-VLR yang melayani pendaftaran user di lokasi 
baru. Sedangkan Satellite Home Location Register 
merupakan basis data user yang disimpan secara 
permanen. 

 
2.3 Handover 

2.3.1  Pengertian Handover  

Handover merupakan proses pengalihan kanal 
trafik secara otomatis pada mobile station (MS) untuk 
menjamin adanya kontinuitas komunikasi apabila 
pelanggan bergerak dari satu sel ke sel lain. Proses 
Handover terjadi karena kualitas atau daya ratio turun di 
bawah nilai yang dispesifikasikan dalam BSC. Penurunan 
level sinyal ini dideteksi dari pengukuran yang dilakukan 
MS maupun BTS. Konsekuensinya handover ditujukan ke 
sel dengan sinyal lebih besar. Selain itu, handover dapat 
terjadi apabila trafik dari sel yang dituju sudah penuh. 
Saat MS melewati sel, dialihkan ke neighbouring cell 
dengan beban trafik yang lebih kecil.  

 
2.3.2    Strategi Handover Mobile Satelit [4] 

Handover dapat dilakukan melalui tiga cara yang 
berbeda yaitu antara lain: 

 Network Controlled Handover (NCHO) 

NCHO adalah handover yang dikontrol oleh jaringan. 
Pengukuran power link di uplink dan ketika sinyal 
menurun di bawah threshold maka jaringan memulai 
proses handover. Keuntungan utama dari metode ini 
adalah kompleksitas yang rendah pada terminal. 
Kelemahan dari metode ini adalah rendahnya 
keandalan dalam menentukan keputusan handover, 
karena dibuat hanya didasarkan pada kondisi radio 
link di uplink, dimana karakteristik radio link pada 
uplink dan downlink mungkin tidak berkorelasi. 

 Mobile Controlled Handover (MCHO) 

Mobile mengukur level sinyal pada downlink dan juga 
semua sinyal yang berasal dari sel yang bersebelahan. 
Berdasarkan informasi yang diperoleh, mobile 
memutuskan untuk melakukan handover  ke base 
station yang terdeteksi sebagai kandidat terbaik untuk 
handover. Metode ini memfasilitasi handover dengan 
cepat dan fleksibilitas yang tinggi. Namun demikian, 
tidak membuktikan keputusan handover dapat 
diandalkan, karena dibuat hanya didasarkan pada 
kondisi link radio pada downlink. 

 Mobile Assisted Handover (MAHO) 

Dalam hal ini baik jaringan dan mobile membuat 
pengukuran pada parameter radio link (uplink dan 
downlink). Pengukuran yang dilakukan oleh mobile 
dilaporkan ke jaringan secara berkala, dan keputusan 
handover dibuat oleh jaringan berdasarkan hasil 
pengukuran. Hasil pengukuran yang dilakukan 
merupakan parameter penting yang harus dipilih 
dengan benar. Jika pengukuran terlalu sering, 
menghasilkan beban yang berlebihan. Sementara itu, 
pengukuran harus cukup sering untuk memungkinkan 
respon cepat ketika sebuah handover diperlukan, 
misalnya GSM. 
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 Network Assisted Handover (NAHO) 

Pada NAHO sama dengan kasus NAHO, baik Mobile 
Terminal (MT) dan jaringan akan memantau kualitas 
radio link dalam NAHO. Namun dalam kasus ini, 
jaringan akan melaporkan pengukuran uplink ke MT, 
dan MT akan membuat keputusan handover 
berdasarkan kedua pengukuran uplink dan downlink.  
 

3. PEMODELAN SISTEM DAN SIMULASI 

3.1  Model Sistem 
Cakupan radio aktual sebuah sel dinamakan 

footprint dan ditentukan dari pengukuran medan atau 
model propagasi. Meskipun pada kenyataan footprint 
berbentuk tidak teratur, sebuah bentuk geometris yang 
teratur dibutuhkan untuk desain sistem radio. Bentuk 
lingkaran tidak mungkin diambil sebagai model cakupan 
sel, karena bisa saja terdapat kekosongan cakupan atau 
bahkan terdapat overlap antara cakupan sel. Maka ketika 
mempertimbangkan bentuk geometris untuk memperoleh 
cakupan sel yang mencakup seluruh daerah tanpa harus 
terjadi overlap dan dengan area yang sama, terdapat tiga 
pilihan yaitu bujur sangkar, segitiga, dan segienam. 
Sebuah sel harus dirancang agar masi dapat melayani 
mobile station (MS) dengan sinyal terlemah di dalam 
cakupannya, yang biasanya terletak di tepi sel. Untuk 
jarak tertentu antara pusat dengan tepi terjauh, maka 
bentuk segienam memilih daerah terluas dari dua bentuk 
lainnya. Bentuk segienam juga mendekati bentuk 
lingkaran, sehingga dipilih bentuk segienam sebagai 
model cakupan sel.  

Pemodelan sistem yang digunakan dalam proses 
simulasi untuk mengetahui handover dari Satelit. Skenario 
pemodelannya, user telah berada pada jaringan  satelit dan 
akan bergerak dengan arah pergerakan menuju daerah 
yang telah memiliki jaringan GSM dengan sudut berubah-
ubah. Untuk skenario tersebut dapat dilihat pada gambar 
berikut ini : 

 
Gambar 3 Pemodelan sistem dari Satelit ke GSM 

 
Dalam bab ini akan dibahas tentang proses 

simulasi untuk mengetahui Handover dari satelit ke GSM. 
Dalam simulasi handover ini akan digunakan model 
cakupan sel berbentuk segienam (hexagonal) dengan 
jumlah sel yang diamati adalah empat sel, satu sel adalah 
cakupan dari satelit dan tiga sel merupakan cakupan dari 
GSM. Untuk memudahkan proses perancangan, maka 

flowchart sangat dibutuhkan untuk memahami proses apa 
saja yang terjadi pada saat perancangan. 

 
 

3.1.1     Flowchart Tugas Akhir 

 

Gambar 4 Flowchart dari proses yang dilakukan pada saat 
melakukan Tugas Akhir. 

 
 
3.1.2 Flowchart Handover Proses 

 

 
 
Gambar 5 Flowchart dari proses Handover dari satelit ke 

GSM 

3.2 Algoritma Intersystem Handover 
Algoritma Intersystem handover yang digunakan 

berdasarkan Received Signal Strength (RSS). Ada 
beberapa parameter pada sistem Satelit-GSM yang 
digunakan pada saat proses intersystem handover terjadi. 
Parameter tersebut diantaranya adalah : 
1.   Rx Level minimum satelit (dBm) 

Level penerimaan user downlink dari serving cell 
Satelit dan target cell GSM (RxLev). 

2.   Rx Level min satelit (dBm) 
Level penerimaan user downlink dari target cell GSM 
(RxLev). 

3.   TTI (Time To Interval) (detik) 
Menyatakan waktu analisis yang digunakan untuk 
mengecek daya.  
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3.3  Jaringan GSM 
3.3.1 Radius Sel GSM 

Setelah nilai MAPL diperoleh, maka dapat 
ditentukan radius sel berdasarkan pada data diatas dengan 
menggunakan model propagasi Okumura-Hata sebagai 
berikut : 
 Frekuensi = 900 MHz 
 Tinggi efektif antena Base station (hT) = 200 m 
 Tinggi antena MU (hR) = 3 m 
 Topologi Daerah = Urban 

 
Sesuai model propagasi Okumura-Hata dapat 

diperoleh radius sel berdasarkan MAPL arah DL adalah 
sebagai berikut: 

=[ ]    (3.1) 

Dimana a(hR) adalah faktor koreksi tinggi antena MS 
untuk daerah urban: 

a(  

a(  

a(  

Sehingga 

=

] 

 =   [ ] 

 =  

 =  
 
3.4 Perhitungan Rx Level GSM 

Rx level merupakan suatu kriteria pengukuran 
dalam sistem GSM yang menyatakan besarnya level daya 
terima dari suatu MS. Rata – rata daya yang diterima MS 
yaitu Pr pada jarak d dari antena pemancar dapat 
dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut : 

                        (3.2)                                                           

 (3.3) 

Keterangan : 
Pr = daya terima MS 
EIRP = Daya keluaran dari antena 
Lmu (f,d) = Path loss dengan menggunakan model 
propagasi Okumura-Hata(dB) 
fc = Frekuensi yang digunakan oleh sistem, 150 ≤ fc 
≤ 2000 (MHz) 

 = faktor koreksi tinggi antena MT untuk 
daerah urban  (dB) 
hT = tinggi antena transmitter, 30 ≤ hT ≤ 200 (m) 
hR = tinggi antena receiver, 1 ≤ hR≤ 10 (m) 

d = jarak MT dengan antena pemancar, 1 ≤ d ≤ 20 
(km) 

3.5 Jaringan Satelit 
3.5.1 Radius Sel Satelit 

Dalam simulasi, radius sel satelit ditetapkan 
sebesar = 300 km. Hal ini berdasarkan pada kriteria satelit 
yang digunakan yaitu Iridium yang mengorbit di LEO 
dengan beam diameter = minimal 600 km. Satelit ini 
dapat mengcover sepersepuluh dari luas dunia, yaitu 
sebesar 4000 km. 

 
 

3.6 Perhitungan Rx Level Satelit 
Rx level merupakan suatu kriteria pengukuran 

dalam sistem satelit yang menyatakan besarnya level daya 
terima dari suatu MS. Rata – rata daya yang diterima MS 
yaitu Pr pada jarak r dari antena pemancar dapat 
dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut : 

                                                                                       
......(3.4) 

                                            
......(3.5) 

Keterangan : 
Pr = daya terima MS 
EIRP = Daya keluaran dari antena 
L  = Path loss (dB) 
fc = Frekuensi yang digunakan oleh sistem (GHz) 
d = jarak MT dengan antena pemancar, (km) 
Gr = Gain antena penerima (dB) 

 
 

4    ANALISIS DAN  HASIL SIMULASI 
4.1 Skenario Pengujian Sistem Analisa Probabilitas   

Handover dengan parameter tetap dan kecepatan 
yang telah ditentukan. 

Ketika sedang melakukan komunikasi, user 
mengukur kuat sinyal Rx Level pada satelit yang diterima 
dari serving cell dan sinyal Rx Level GSM yang diterima 
dari neighbor cell. Hal ini diperlukan agar sistem dapat 
mengetahui apakah user tersebut masih bisa dilayani oleh 
BS serving atau harus dilakukan handover ke neighbor 
cell. Agar komunikasi yang sedang berlangsung tidak 
mengalami dropping maka diperlukan nilai Rx Level 
satelit min, Rx Level GSM min yang terbaik sebagai 
acuan untuk menghasilkan probabilitas handover paling 
maksimum saat user bergerak. Pengamatan dilakukan 
sebanyak tiga kali dimana masing-masing pada iterasi 10, 
50, dan 100 kali. Berikut analisa parameter dari skenario 
yang telah ditentukan sebelumnya. 

User bergerak dari sel satelit menuju ke sel GSM 
dengan parameter Rx satelit min = -93 dBm dan Rx Level 
GSM= -128 dBm. Dari hasil simulasi dengan jumlah 
iterasi atau jumlah pergerakan user sebanyak 10 kali pada 
kecepatan 3 km/jam, 10 km/jam, 30 km/jam, 60 km/jam, 
90 km/jam dan arah pergerakan dengan sudut yang 
berubah-ubah didapat hasil seperti gambar di bawah ini : 
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Gambar 6 Hasil Simulasi dengan pergerakan user 100 kali 

 
Dari hasil simulasi dengan iterasi sebanyak 100 

kali dapat dilihat bahwa probabilitas handover terbesar 
pada kecepatan user 30 km/jam dan probabilitas handover 
terkecil pada kecepatan 60 km/jam (0,565). Pada 
kecepatan user 3 km/jam sampai 10 km/jam probabilitas 
handover menurun kemudian pada kecepatan user 30 
km/jam probabilitas handover  bertambah besar (0,71). 
Setelah itu pada kecepatan 60 km/jam probabilitas 
handover menurun, kemudian pada kecepatan 90 km/jam 
probabilitas handover meningkat (0,61). Hal ini 
disebabkan karena perubahan kecepatan dapat 
menyebabkan fluktuasi daya, yang akan berpengaruh pada 
daya terima user. Selain itu juga disebabkan oleh arah 
pergerakan user dengan sudut  yang berubah-ubah. 

4.2  Skenario Pengujian Sistem Analisa Probabilitas 
Handover dengan parameter berubah- ubah dan 
kecepatan yang telah ditentukan. 

Pada simulasi parameter handover yang berubah-
ubah adalah Rx GSM minimum. Rx GSM min yang 
terbaik sebagai acuan untuk menghasilkan probabilitas 
handover paling maksimum saat user bergerak. 
Pengamatan dilakukan sebanyak tiga kali dimana masing-
masing pada iterasi 10, 50, dan 100. Berikut analisa 
kombinasi parameter dari dua buah skenario yang telah 
ditentukan sebelumnya. Sehingga setelah simulasi 
dilakukan maka akan dapat dianalisa nilai terbaik dari 
parameter tersebut secara keseluruhan. 

User bergerak dari dalam sel satelit menuju ke sel 
GSM dengan parameter Rx satelit min = -93 dBm dan Rx 
GSM min yang berubah-ubah. Dari hasil simulasi dengan 
jumlah iterasi atau jumlah pergerakan user sebanyak 100 
kali pada tiap kecepatan yang berbeda-beda diperoleh 
hasil seperti gambar berikut : 

 

 
Gambar 7 Hasil Simulasi dengan pergerakan user 100 kali 

 
Analisis kelima grafik di atas dilihat pada saat 

kecepatan user 3 km/jam, 10 km/jam, 30 km/jam, 60 
km/jam, 90 km/jam. Analisis dilakukan dengan 
membandingkan Rx GSM min yang berbeda. Dari grafik 

Rx GSM min -90 dBm mempunyai nilai probabilitas 
handover  terbesar bernilai 0,94 pada saat kecepatan user 
90 km/jam dan probabilitas handover terkecil bernilai 
0,00 pada kecepatan user 60 km/jam. Grafik Rx GSM 
minimum -100 dBm mempunyai nilai probabilitas 
handover  terbesar bernilai 0,90 pada saat kecepatan user 
3 km/jam dan 90 km/jam, probabilitas handover terkecil 
bernilai 0,20 pada kecepatan user 60 km/jam. Grafik Rx 
GSM minimum -110 dBm mempunyai nilai probabilitas 
handover terbesar bernilai 0,95 pada saat kecepatan user 
10 km/jam dan probabilitas handover terkecil bernilai 
0,62 pada kecepatan user 3 km/jam. Grafik Rx GSM 
minimum -120 dBm mempunyai nilai probabilitas 
handover terbesar bernilai 0,80 pada saat kecepatan user 
90 km/jam dan probabilitas handover terkecil bernilai 
0,50 pada kecepatan user 60 km/jam. Grafik Rx GSM 
minimum -130 dBm mempunyai nilai probabilitas 
handover terbesar bernilai 0,92 pada saat kecepatan user  
3 km/jam dan probabilitas handover terkecil bernilai 0,20 
pada kecepatan user 60 km/jam. Jadi grafik Rx GSM min 
berubah-ubah yang terbaik sebagai acuan untuk 
menghasilkan probabilitas handover paling maksimum 
saat user bergerak adalah -110 dBm. Hal ini karena nilai 
Probabilitas handover ditetapkan sebesar mungkin untuk 
menjamin user tetap masih dalam kualitas kuat sinyal 
yang ditentukan (-128 dBm). Jadi dapat disimpulkan pada 
Rx GSM minimum = -110 dBm dan arah pergerakan user 
dengan sudut random merupakan spesifikasi minimum 
terjadinya handover. 

4.3  Skenario Pengujian Sistem Analisa Probabilitas 
Handover dengan parameter tetap dan kecepatan yang 
berubah-ubah secara random. 

User bergerak dari dalam sel satelit menuju ke sel 
GSM dengan parameter Rx Level satelit = -93 dBm dan 
Rx Level GSM= -128 dBm. Dari hasil simulasi dengan 
jumlah iterasi atau jumlah pergerakan user sebanyak 50 
kali dengan arah pergerakan -150 sampai -350 didapat hasil 
seperti gambar di bawah ini : 

 
Gambar 8 Hasil Simulasi dengan pergerakan user 50 kali 

 
Analisis grafik diatas dilihat pada saat kecepatan 

user 10-100 km/jam. Analisis dilakukan dengan  
parameter handover yang tetap yaitu Rx satelit min = - 93 
dBm dan Rx GSM min = -128 dBm dengan kecepatan 
yang berubah – ubah secara random. Dari grafik di atas 
terlihat bahwa pada kecepatan 13 km/jam mulai terjadi 
handover dengan nilai probabilitas handover 0,5. Dari 
simulasi di atas dengan kecepatan yang berubah-ubah 
secara random mempunyai nilai probabilitas handover 
yang bernilai 0,6 pada saat kecepatan user 15 sampai 17 
km/jam; 0,55 pada saat kecepatan 19 km/jam; 0.75 pada 
saat kecepatan 22 km/jam; 0.8 pada saat kecepatan 22 
km/jam; 0,6 pada saat kecepatan 49 km/jam; 0,85 pada 
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saat kecepatan 51 km/jam; 0,4 pada saat kecepatan 57 
km/jam;  0,7 pada saat kecepatan 57 km/jam; 0,8 pada 
saat kecepatan 69 km/jam; 0,9 pada saat kecepatan 70 
km/jam; 0,55 pada kecepatan 71 km/jam; 0,6 pada 
kecepatan 75 km/jam; 0,45 pada kecepatan 82 km/jam; 
0,56 pada saat kecepatan 84 km/jam;  0,65 pada saat 
kecepatan 85 km/jam; 0,55 pada saat kecepatan 99 
km/jam. Nilai Probabilitas handover seharusnya 
ditetapkan sebesar mungkin untuk menjamin user tetap 
bisa mendapatkan jaminan layanan yang bagus. Dari 
simulasi di atas dengan kecepatan yang berubah- ubah 
secara random dapat dilihat pada kecepatan 70 km/jam 
memiliki nilai probabilitas  handover maksimum. Jadi 
dapat disimpulkan pada kecepatan 13 km/jam saat Rx 
GSM minimum dibutuhkan handover.  

 
5.  PENUTUP 

Dari hasil analisis yang telah dilakukan pada simulasi 
Handover Satelit ke GSM, maka dapat diambil beberapa 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Hasil simulasi dari skenario 1 saat user bergerak dari 

sel satelit menuju ke sel GSM dengan menggunakan 
parameter Rx satelit min = -93 dBm dan Rx GSM min 
= -128 dBm, didapatkan bahwa nilai probabilitas 
handover berubah-ubah secara signifikan dengan nilai 
rata-rata probabilitas handover 0,6. Hal ini disebabkan 
karena arah dari pergerakan user dengan sudut 
pergerakan yang berubah-ubah (random).  

2. Hasil simulasi dari skenario 2 didapatkan saat user 
bergerak dari sel satelit menuju sel GSM dengan 
menggunakan parameter Rx satelit min = -93 dBm dan 
Rx GSM min diubah-ubah dan kecepatan user yang 
telah ditetapkan (3 km/jam, 10 km/jam, 30 km/jam, 60 
km/jam, dan 90 km/jam), didapatkan  Rx GSM min 
yang terbaik sebesar -110 dBm.  

3. Hasil simulasi dari skenario 3 didapatkan proses 
handover dari sel satelit ke sel GSM dimulai apabila 
kecepatan user lebih dari 13 km/jam, dengan jarak 300 
km dari satelit. 

4. Nilai probabilitas handover saat parameter Rx satelit 
min = -93 dBm dan Rx GSM min = -128 dBm dan 
kecepatan user yang telah ditetapkan berdasarkan 
pergerakan user adalah 3 km/jam = 0.665, 10 km/jam = 
0.645, 30 km/jam = 0.800, 60km/jam = 0.600 dan 
90km/jam = 0.900. 

5. Hasil simulasi untuk skenario 1 didapatkan kecepatan 
user yg terbaik agar terjadi handover adalah 90 km/jam 
dengan nilai probabilitas handover rata-rata 0,751. 
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Abstrak 

Setiap perusahaan berusaha untuk meningatkan daya saingnya, dan teknologi informasi khususnya yang berbasis 
web telah umum digunakan. Namun tidak semua perusahaan mampu melakukan strategi tersebut karena 
keterbatasan sumber daya baik manusia, uang, teknologi atau bahkan pengetahuan itu sendiri. Tulisan ini 
menawarkan sebuah solusi membangun sistem manajemen pengetahuan konsumen atau customer knowledge 
management (CKM) dengan memanfaatkan web 2.0 atau blog yang dapat diperoleh, dibangun dan dikelola 
dengan murah dan mudah. CKM merupakan integrasi dari Customer Relationship Management (CRM) dan 
Knowledge Management. 
 
Kata kunci : Customer Knowledge Management, Blog, Web 2.0, usaha kecil menengah 
 
 
 
 
1. Pendahuluan  
 

Tantangan untuk meningkatkan kualitas, 
inovasi dan upaya menekan biaya bagi sebuah 
perusahaan adalah dengan merancang ulang proses 
bisnisnya [1]. Dan pengetahuan adalah salah satu 
sumber daya untuk meningkatkan kemampuan 
bersaing dalam jangka panjang, khususnya dalam 
dunia ekonomi yang penuh ketidakpastian [2]. 
Pengetahuan menjadi sumber daya strategis yang 
sangat penting dan kemampuan untuk mendapatkan 
dan mengembangkan, membagi dan menerapkan 
dapat menentukan kunggulan kompetitif yang 
berkelanjutan[3]. Dengan munculnya era Web 2.0 
yang opensource atau freeware  semakin 
mempermudah sebuah unit bisnis untuk 
mengembangkan media untuk bertukar pengetahuan. 
Sebagai sebuah unit usaha kelas menengah kecil, 
sebuah BPR ingin menerapkan CKM dengan biaya 
murah. Maka penggunaan blog sebagai alat untuk 
mengelola pengetahuan pelanggan akan diterapkan 
sebagai salah satu upaya untuk dapat meningkatkan 
daya saing perusahaan. Tulisan ini menjelaskan 
bagaimana membangun blog yang dapat 
dimanfaatkan untuk mengelolan pengetahuan 
konsumen.  

 
2.Konsep dan Definisi Web 2.0 
Konsep dan definisi Web 2.0 sendiri sampai saat ini 
belum baku.  Konsep ini bermula dari sesi 

brainstorming dalam sebuah konferensi antara Tim 
O'Reilly dan MediaLive International, ketika 
membahas wacana bahwa di antara banyaknya web 
dot-com yang crash, terdapat dot-com yang masih 
eksis.  Website yang eksis tersebut memiliki ciri 
yang sama.  Ciri-ciri pada dot-com yang bertahan 
inilah yang kemudian ditindaklanjuti dalam 
konferensi Web 2.0 [4], [5]. Seorang ahli strategi 
online Indonesia, Nukman Luthfie mendefinisikan 
Web 2.0 secara sederhana bahwa user bisa berbuat 
apa saja di browser tanpa (pertama) harus memiliki 
keahlian seorang desainer web dan programmer 
web, dan (kedua) melakukan aktivitas online, bukan 
sekadar membaca [6] 
 
3. Memadukan Knowledge Management (KM) 
dengan Customer Relationship Management 
(CRM) 
CRM merupakan pengembangan dari konsep 
manajemen Relationship Marketing  (RM)[7]. 
Relationship Marketing merupakan sebuah 
perpaduan antara keinginan untuk mengidentifikasi, 
membangun dan memperbaiki sebuah hubungan 
dengan individu pelanggan untuk mendapatkan 
keuntungan masing-masing [8.p.34]. RM adalah 
strategi yang berkarakter luas dan mencakup 
pandangan menyeluruh terhadap proses bisnis yang 
dianggap penting [9]. Untuk mencapai  tujuan dalam 
menyelesaikan masalah yang dihadapi pelanggan, 
perusahaan harus fokus pada tiga pengetahuan 
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dalam proses CRM [10]. Mereka perlu membuat apa 
yang disebut dengan pengetahuan pelanggan. : 

 Mereka harus tahu kebutuhan pelanggan, 
hal ini disebut dengan “pengetahuan 
tentang pelanggan” 

 Informasi yang dibutuhkan pelanggan 
dalam interaksi dengan perusahaan, disebut 
“pengetahuan untuk pelanggan” 

 Pelanggan memberikan pengetahuan 
tentang produk dan layanan yang baik yang 
diinginkan, disebut “pengetahuan dari 
pelanggan” 

Oleh karena itu diperlukan CKM yang  tidak sekedar 
memberi pengetahuan dari pelanggan tetapi juga 
pendekatan yang komprehensif terhadap 
pengetahuan pelanggan.  

 
4. Konstruksi Prototype CKM Menggunakan 
WordPress 

4.1. Instalasi dan Pengaturan WordPress 
Proses konstruksi prototype CRM 
menggunakan WordPress ini dilakukan 
dengan  pendekatan berbasis jaringan internet 
(web hosting), karena beberapa fitur seperti 
fitur form kontak dan fitur newsletter, hanya 
bisa dijalankan dengan menggunakan 
jaringan internet. 

4.2. Instalasi dan Pengaturan Plugin Contact Form 
Untuk mengkonstruksi kebutuhan fitur form 
kontak, yang dapat digunakan oleh pelanggan 
atau pengunjung agar lebih mudah 
mengirimkan pesan, saran, kritik kepada 
perusahaan.  

4.3. Instalasi dan Pengaturan Plugin Newsletter 
Plugin Newsletter dibutuhkan untuk 
mengirimkan media promosi, berita, 
informasi kepada pelanggan yang telah 
berlanggan melalui pendaftaran emailnya.   

4.4. Instalasi dan Pengaturan Plugin Event 
Calendar 
Fitur Kalender kegiatan dikonstruksi dengan 
menambahkan plugin WP Events Calendar 
yang disediakan secara gratis oleh WP-
EventsCalendar.com. Dengan events 
calendar pengunjung tidak hanya sekedar 
bisa melihat jadwal event kegiatan saja tapi 
juga dapat memberikan komentar atas event 
tersebut. 

4.5. Instalasi dan Pengaturan Plugin Forum 
Fitur Forum digunakan sebagai media 
komunikasi interaktif antar sesama 
pengunjung, nasabah atau antara pengunjung 
dan perusahaan. 

4.6. Instalasi dan Pengaturan Plugin Komentar 
Instalasi plugin Disqus Comment System 
dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi 
komentar sehingga tampil lebih interaktif, 
meskipun Wordpress sudah menyediakan. 

4.7. Instalasi dan Pengaturan Plugin Membership 
Untuk memudahkan proses registrasi member 
maka ditambahkan plugin Sidebar Login dan 
plugin WP-Member dari Butlerblog.com, 
yang memungkinkan pengguna atau member 
untuk login melalui halaman manapun ia 
mengakses website.  

4.8. Instalasi dan Pengaturan Plugin Polling 
Untuk mengetahui tingkat penerimaan dan 
harapan pelanggan atas suatu produk, jasa, 
layanan atau kebijakan yang dikeluarkan 
perusahaan dikonstruksi dengan 
menambahkan plugin WP-Polls. 

 
5. Tampilan Uji Coba Prototype dan Umpan 

Balik Pengguna 
Berikut ini adalah desain antarmuka dari CKM 
berbasis Web 2.0 yang diterapkan di BMT Bahtera, 
Pekalongan dengan alamat http://kjks-bmt-
bahtera.co.cc. 

 
5.1. Tampilan Menu Utama CKM 

Menu utama CKM ini adalah menu yang 

dapat diakses semua pengunjung, baik 
pelanggan atau calon pelanggan, member 
atau non-member. 

 
 

5.2. Tampilan Akses Menu Berita 
Menu ini digunakan sebagai fitur untuk 
menampilkan berita-berita atau informasi 
yang berguna dan bermanfaat bagi 
pengunjung, baik dari sumber internal atau 
eksternal, contoh berita tentang peluncuran 
Mobil Peduli Ummat. 
 

6. Tampilan Akses Menu Produk 

Gambar 1: Menu Utama CKM 
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Menu Produk ini digunakan untuk memberikan 
penjelasan seputar produk dan jasa atau layanan 
yang diberikan oleh KJKS BMT BAHTERA 
Pekalongan, sehingga pengunjung dapat 
memperoleh informasi yang benar dan lengkap 
hanya dengan mengakses fitur ini (Contoh Gambar 
3). 

 
7. Tampilan Menu Profil  
 

7.1Tampilan Akses Menu Profil 
Melalui menu ini KJKS BMT BAHTERA 
Pekalongan dapat menampilkan profil, visi dan 
misinya atau bahkan perkembangan perusahaan 
dari sejak didirikan hingga sampai saat ini.  
Dengan demikian pengunjung dapat 
memperoleh gambaran lengkap perusahaan. 

 

7.2.Tampilan Uji Coba Menu Hubungi 
Kami 

Menu ini digunakan sebagai dukungan layanan 
pelanggan (Customer Service Support) secara 
online.     

 

 
 

7.3.Tampilan Uji Coba Fitur Polling 
Pengunjung bisa ikut andil mengikuti polling dengan 
cukup mengklik salah satu jawaban polling yang ada 
lalu klik Vote.  Setelah itu, secara otomatis akan 
ditampilkan hasil polling sampai saat terkahir 
pengunjung tersebut memberikan jawabannya. 

Gambar 3: Akses Fitur Menu Produk 

Gambar 6: Hasil Polling  
Gambar 4: Akses Fitur Menu Profil

Gambar 5: Uji Coba Fitur Form
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 7.4.Tampilan Uji Coba Fitur Newsletter 
CKM ini akan mengirimkan email konfirmasi secara 
otomatis dan meminta langkah aktivasi akun 
langganan. 

 

 
7.5. Tampilan Fitur Events Calendar 

Melalui halaman inilah jadwal-jadwal kegiatan dapat 
dibuat sekaligus dilihat tampilannya.   

 
 
 
 
 

 
 

7.6. Tampilan Uji Coba Fitur Forum Diskusi 

Untuk dapat berpartisipasi dalam forum diskusi, 
pengunjung terlebih dahulu harus login.  Login 
dapat dilakukan melalui tombol Sign In atau login 
menggunakan akun jejaring sosial seperti Facebook, 
Twitter, dan lain-lain.  

 
7.7. Membuat Topik Diskusi 

Data yang diperlukan untuk membuat topik diskusi 
baru adalah: 

1. Title, yaitu judul topik dalam hal ini adalah 
“Wisata Gratis bagi Pemegang Safira”. 

Gambar 7: Email Penerima Newsletter Baru 

Gambar 8: Tampilan Event 
Calendar di Sidebar 

Gambar 9: Tampilan Fitur Forum Diskusi 

Gambar 10: Membuat Topik Diskusi Baru 
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2. Post, merupakan isi dari topik yang diangkat. 
Dalam uji coba ini diberikan keterangan 
“Produk simpanan ini sangat menarik…” dan 
seterusnya. 

3. Posting dapat disertai lampiran berupa file 
gambar dan sebagainya, namun dalam uji coba 
ini hal tersebut tidak dilakukan. 

4. Category, digunakan untuk mengelompokkan 
topik yang dibuat dalam kategori tertentu. 

5. Subscribe, jika fitur ini dipilih maka setiap ada 
komentar dari topik yang dibuat akan 
dikirimkan notifikasi via email. 

6. Post Topic, tombol ini digunakan untuk 
mempublish topik. 

 
 

8.  Kesimpulan dan Saran 
 

Media untuk Pengelolaan Pengetahuan Pelanggan 
dapat dilakukan dengan mudah dan murah 
menggunakan blog dan fitur-fitur plugin yang dapat 
diperoleh secara gratis. Dari beberapa penyedia 
layanan blog gratis, Wordpress dinilai mempunyai 
fitur terlengkap. 
Media ini belum teruji efektifitasnya, sehingga perlu 
upaya bagi perusahaan untuk mengaktifkan 
pelanggan maupun calon pelanggan melakukan 
komunikasi melalui web (blog) ini. Diperlukan pula 
seorang yang bertanggung jawab sebagai pengelola 
pengetahuan (Chief Knowledge Officer), yang 
mengelola masukkan atau diskusi menjadi 
pengetahuan yang bermanfaat bagi perusahaan. 
Saran untuk penelitian selanjutnya adalah mengukur 
efektifitas media ini dari sisi internal (karyawan 
BPR ) maupun eksternal (masyarakat khususnya 
nasabah). Juga perlu penelitian lebih lanjut tentang 
ketepatan model CKM bagi unit keuangan mikro. 
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Abstrak 
 

Sebuah perusahaan manufaktur suku cadang otomotif yaitu PT. MDH (MDH) yang berorientasi ekspor 
mengembangkan sistem aplikasi untuk menunjang kegiatan ekspornya mengingat persayaratan ekspor untuk 
pabrik otomotif di kawasan Asean yang telah ditetapkan harus bisa dipenuhi. Tujuan penelitian disini agar MDH 
akan mempunyai perhitungan yang tepat tentang seberapa besar manfaat dan biaya yang diperoleh dari sistem 
aplikasi yang telah dikembangkan oleh perusahaan sendiri. Bila ternyata manfaat dan biaya sistem aplikasi yang 
didapatkan kurang memuaskan maka tim pengembangan sistem aplikasi ini harus berupaya menemukan cara 
agar proses pengembangan lebih efektif dan efisien serta lebih cermat lagi untuk membuat sistem aplikasi 
lainnya. Untuk menilai investasi tersebut digunakan metode Information Economics yang dikembangkan oleh 
Parker et al (1988) berdasarkan permintaan pimpinan. Hasilnya adalah nilai simple ROI sebesar 609,57% dengan 
skor ROI adalah 3 sedangkan skor Information Economicssebesar 63  sehingga dapat diklasifikasikan Baik. 
Dengan demikian tim pengembang aplikasi internal dapat menghitung proyek investasi bidang sistem dan 
teknologi informasi lainnya melalui metode semacam ini. Selain itu tim pengembang agar memperhatikan 
catatan tentang cara melakukan estimasi biaya dan manfaat yang masih kurang akurat. 
 
Kata kunci: logistik, ekspor, metode pengembangan sistem aplikasi, information economics 

 
 
1. Pendahuluan 
Latar Belakang 

Meskipun industri otomotif di Indonesia sudah 
banyak yang menerapkan sistem dan teknologi 
informasi (SI/TI) tetapi investasi ini seringkali 
dipandang sebagai biaya yang harus dikeluarkan 
oleh perusahaan tanpa perlu melihat manfaat yang 
akan diperoleh baik yang bersifat nyata (tangible) 
maupun yang bersifat tidak nyata (intangible). 
Sudah seharusnya, pada investasi SI/TI ini tetap 
dilakukan penilain yang cukup tepat karena 
perusahaan perlu melihat performa investasi ini.  

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk 
menghitung nilai investasi SI/TI  adalah metode 
InformationEconimics (IE) yang dikembangkan 
oleh Parker et al (1988). MDH adalah perusahaan 
otomotif yang berasal dari  Jepang dan didirikan 
tahun 1992. 

Selain dipasarkan di dalam negeri, produk-
produk tersebut dieksporke luar negeri. Dalam 
melakukan kegiatan ekspor itulah, 
MDHmengimplementasikan sebuah sistem aplikasi 
yang berorientasi ekspor. 
Karenaituaplikasiinibersifatstrategis. 

 
Identifikasi Masalah 

Penerapan sistem aplikasi ini mengalami 
beberapa kendala dalam pengembangan dan 
implementasinya, antara lain pada perhitungan 
biaya keseluruhan pengembangan sistem,untuk 
mengukur manfaat apa yang diperoleh perusahaan 
dari penerapan sistem ini, dan apakah investasi 
yang dilakukan sudah tepat? 
 
Ruang Lingkup 

Dalam penelitian ini dilakukan analisis terhadap 
biaya dan manfaat dan dibatasi oleh lingkup yaitu 
penelitian akan menggunakan metode Information 
Economics; penelitian tidak dilakukan untuk 
merancang dan mengajukan konsep system aplikasi 
logistic yang baik dan benar. 

 
Tujuan dan Manfaat 

Tujuan penelitian adalah MDH akan 
mempunyai perhitungan yang cukup tepat tentang 
seberapa besarnya manfaat dan biaya yang 
diperoleh ataupun dikeluarkan. Sedangkan manfaat 
penelitian adalah bila ternyata manfaat dan 
biayasistem aplikasi yang didapatkan kurang 
memuaskan maka tim pengembangan sistem 
aplikasi ini harus menemukan cara agar proses 
pengembangan lebih efektif dan efisien serta lebih 
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cermat lagi dalam dalam menentukan manfaat. 
Selain itu tim pengembang dan divisi SI/TI dapat 
menertibkan sistem administrasi di unitnya. 

 
2. Kajian teori 

Romney dan Steinbart [3] mengemukakan 
dalam mengembangkan sistem aplikasi dapat 
digunakan diagram aliran data (DAD) yaitu 
diagram grafis yang menjelaskan asal dan kemana 
aliran data tersebut. Artinya dijelaskan dari mana 
data berasal, bagaimana mengalirnya, proses apa 
yang terjadi dan kemana hasilnya diberikan. Dapat 
juga pengembangan dilakukan dengan 
menggunakan Flow Chart namun mempunyai 
kesulitan dalam melakukan peremajaan saat 
dilakukan iterasi. Penggunaan metode terstruktur 
masih bisa dipakai dan sudah tersedia banyak 
perangkat bantunya. Dalam proyek ini sebagian 
masih mengggunakan Flow Chart, yaitu document 
flowcharts, danProgram flowcharts, selain DAD. 

Dalam kerangka kerja Information 
EconomicsParker et al[2] menggunakan analisis 
cost andbenefit, dapat dilakukan pembobotan 
terhadap nilai–nilai perusahaan yang Tangible 
(nyata) maupun intangible (tidak nyata). 
Pembobotan nilai (Value) kemudian disesuaikan 
berdasarkan banyak faktor seperti pengembalian 
biaya investasi, kemampuan bersaing perusahaan, 
tingkat dukungan teknologi dalam perusahaan 
tersebut, serta faktor lainnya yang dapat dilihat 
pada tabel faktor dan pembototan nilai perusahaan. 
Selain pembobotan nilai, resiko dan ketidakjelasan 
juga perlu didapatkan sebagai faktor pengurang 
kesuksesan proyek sehingga menentukan hasil 
akhir sebuah investasi implementasi sistem. 

Faktor nilai dan resiko dibagi lagi dalam dua 
domain. Suatu perusahaan yang telah 
berbasiskanSI/TI, dalam menjalankan bisnisnya 
tentu memiliki dua sisi yang menjadi acuan untuk 
mengembangkan bisnisnya. Dua sisi yang 
dimaksud disini adalah sisi (domain) bisnis dan sisi 
(domain) teknologi.  

Penilaian Domain Bisnisakan  meliputi 
perhitungan Return on Investment (ROI), Strategic 
Match, Competitive Advantage, Competitive 
Response, Management Information, dan 
Organizational Risk. Sedangkanpadapenilaian 
Domain Teknologi akan meliputi perhitungan 
antara lain Strategic IS Architecture, 
Organizational  Risk and Uncertainty, IT 
Infrasctructure Risk.  
Metodologi 

Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan 
mendapatkan informasi tentang isu strategis dan 
juga goal dari aplikasi system ini, termasuk juga 
proses pengambilan keputusan yang terkait dengan 
system aplikasi. Sistem aplikasi ini unik karena 
cukup sulit unruk mendapatkan yang sejenis di 
pasar.  

Kemudian dibuatkantigabuah worksheet untuk 
menganalisis Biaya dan Manfaat agar didapatkan 
simple ROI. Melalui wawancara yang intensif, 
penyebaran angket kepada pengguna dan juga 
pengamatan dilapangan didapatkan Value Linking, 
Value Accelaration dan Value Restructuring. 
Sebelum menggambarkan Scorecard aplikasi ini, 
dihitung juga DomainBisnisdan Domain Teknologi 
terkait. 
 
3. Analisis dan hasil perhitungan 

Dari hasil perhitungan SWOT diperoleh bahwa 
MDH berada pada posisi SO (Strength – 
Opportunities) yang berarti strategi yang dapat 
dipilih adalah: membuat suatu produk baru yang 
dapat memenuhi kebutuhan konsumen dalam negri 
dan luar negeri, berdasarkan penjualan yang 
dilakukan; meluaskan pasar penjualan ke luar 
negeri; meningkatkan produksi sesuai dengan 
peningkatan permintaan. 
 
Biaya dan Manfaat 

Untuk dapat menghitung skor domain bisnis dan 
teknologi maka digunakan pembobotan yang 
diperoleh dari angket. Hasilnya dinampakkan pada 
tabel 2 dan 3 dibawah. 

Analisis cost and benefit meliputi analisis biaya 
pengembangan proyek (Development Cost) yang 
akan menggunakan lembar kerja biaya 
pengembangan (Development Cost Worksheet), 
analisis biaya berjalan proyek (Ongoing Expenses) 
yang akan menggunakan lembar kerja biaya 
berjalan (Ongoing Expenses Worksheet) dan 
kemudian akan dikonversikan dampak ekonomis ke 
dalam lembar kerja dampak ekonomis (Economics 
Impact Worksheet) yang akan dilakukan untuk 
jangka lima tahun. 

Besarnya biaya pengembangan di tahun 2011 
ini adalah:  
 

Tabel 1Lembar Kerja Biaya Pengembangantahun 
2011 (Development Cost Worksheet) 

Perihal Biaya (rp) 

PerangkatKeras 120.115.200 

Perangkatlunak 285.350.400 

Tenagakerja 177.408.000 

Pelatihan 28.800.000 

Total 611.673.600 
 

 
Denganasumsi bahwa tingkat inflasi setiap 

tahunnya adalah 10%, makabiaya yang sedang 
berjalan yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk 
menjalankan aplikasi eksporiniselama lima tahun 
ke depan yang ditunjukkan pada tabel4 
sedangkantabel 5 
menunjukkanbesarnyamanfaatdanbiaya. 
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Penilaian Faktor Domain Bisnis 
 
Tabel 2 Skor Domain Bisnis 

 
PenilaianFaktor Domain Teknologi 
 
Tabel 3 Skor Domain Teknologi 

Faktor-Faktor 
Domain 

Teknologi 

Skor Responden Total  Skor 
Pembu-

latan  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 

Rata-
Rata 

 

Strategic IS 
Architecture 5 3 4 4 3 3 3 4 5 4 3 4 5 4 2 56 3.73 4 
Definitional 
Uncertainty 2 2 3 1 2 3 2 1 2 3 2 3 4 2 1 33 2.20 2 
Technical 
Uncertainty                              1 
Kemampuan 
yang 
dibutuhkan 3 1 2 3 2 1 2 4 2 3 2 4 3 5 2 28 1.87 2 
Ketergantungan 
perangkat keras 2 0 0 1 1 1 2 0 1 2 1 0 3 3 2 15 1.00 1 
Ketergantungan 
perangkat 
lunak 1 2 0 2 1 1 2 4 3 1 2 0 2 1 1 17 1.13 1 
Aplikasi 
perangkat unak 1 2 2 0 1 1 2 1 1 1 1 0 2 1 2 12 0.80 1 
IS 
Infrastructure 
Risk 3 2 2 2 3 2 3 2 4 2 1 3 5 4 2 28 1.87 2 

 
 

Tabel 4Lembar Kerja Biaya Berjalan (Ongoing Expenses Worksheet) 
 

JenisBiaya 20 12 2013 2014 2015 

Pemeliharaan 74.000.000 81.400.000 89.540.000 98.494.000 

Operasional 47.657.150 52.422.865 57.665.152 63.431.667 

Account email 1.440.000 1.584.000 1.742.400 1.916.640 

Total 123.097.150 135.406.865 148.947.552 163.842.307 

 
 

Faktor 
Domain 
Bisnis 

Skor Responden 

Tota
l  

Skor 

Pembu-
latan  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

Rata
-

Rata 
Strategic 
Match 5 4 5 5 4 3 4 4 5 5 4 5 5 5 5 68 4.53 5 
Competitive 
Advantage 4 2 3 3 3 1 2 5 4 2 4 5 4 5 3 50 3.33 3 
Competitive 
Respons  3 4 3 3 4 2 4 3 3 5 4 3 4 3 2 50 3.33 3 
Management 
Information 5 3 4 3 4 2 4 4 4 3 3 2 5 3 5 54 3.60 4 
Project or 
Organizationa
l Risk 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 0 1 1 19 1.27 1 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2012, STMIK - STIKOM Bali 23-25 Pebruari 2012 

589 
 

 
Analisis Manfaat dan Biaya 
Tabel 5Analisis Manfaat dan Biaya 
 

MANFAAT DAN BIAYA 2011 2012 2013 2014 2015 
BiayaPengembangan 611.673.600     
Manfaat      
Penghematankertas  9.900.000 10.890.000 11.790.000 13.176.900 
Penghematantinta printer  5.250.000 5.775.000 6.352.500 6.987.750 
PenghematanOrdner  6.900.000 7.590.000 8.349.500 9.183.900 
Dukunganpeningkatanekspor  3.049.543.382 3.122.836.185 3.435.119.804 3.778.631.784 
Pengurangan jam lembur  281.250.000 309.375.000 340.312.500 374.343.750 
Total Manfaat  3.330.793.382 3.432.211.185 3.775. 32.304 4.182.324.084 
Biaya  123.097.150 135.406.865 148.947.552 163.842.307 
SelisihManfaatdanBiaya (611.673.600) 3.229.746.232 3.321.059.320 3.653.165.282 4.018.481.577 

 
Perhitungan simple ROI yang pertama didapat dari 
jumlah aliran kas setiap tahun yaitu Rp. –
616,902,955,- dibagi dengan 5 tahun dan dibagi 
lagi dengan total investasi sebesar Rp. 
611,673,600,- sehingga didapat Simple ROI sebesar 
-20.17%. Jadi pada bagian penilaian Simple ROI 
akan mendapat skor sebesar 0. Nilai ROI akhir 
didapat dari jumlah aliran kas setiap tahun yaitu Rp. 
18,642,782,536,- dibagi dengan 5 tahun dan dibagi 
lagi dengan total investasi sebesar Rp. 
611,673,600,-, sehingga didapat nilai ROI akhir 
sebesar 609,57%. Dengan demikian penilaian ROI 
akhir mendapat skor sebesar 3. 
 
Nilai Proyek Maksimum dan Minimum 

Nilai proyek maksimum didapatkan dari 
pembobotan faktor-faktor penilaian domain bisnis 
dan domain teknologi berdasarkan pembobotan 
yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dan 
juga hasil penilaian bobot ROI. 

Selanjutnyadidapatkan Total Value dan Total Risk 
and Uncertainty sebagai hasil dari evaluasi nilai 
proyek yaitu maksimum: 110danminimum: -60.  
 
Information Economics Scorecard 

Setelah didapatkan hasil bobot untuk penilaian 
domain bisnis dan domain teknologi berdasarkan 
manajemen perusahaan dan faktor-faktor domain 
bisnis dan domain teknologi melalui kuesioner serta 
perhitungan ROI, maka selanjutnya akan dibuat 
Information Economics Scorecard dengan 
memasukkan bobot-bobot nilai yang telah dibahas 
di table sebelumnya. 

IEScorecard merupakan penilaian pada aplikasi 
yang diterapkan perusahaan berdasarkan interview 
dengan manajemen, kuisioner pada staf terkait, dan 
perhitungan dampak ekonomis. Hasil IE 
Scorecardadalah 
63.Biladigambarkanadalahsebagaiberikut:  

 
 

 
 

Gambar1 HasilInformation Economics Scorecard

Sangat Kurang Kurang Cukup Baik Sangat Baik

- 60 - 26 8 42 76 110

63
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Pembahasan 
Selama proses pengembangan dan penghitungan 

manfaat dan biaya ini dirasakan terlalu dipaksakan 
dimana waktunya sangat singkat sedangkan data 
historis yang tersedia tidaklah mencukupi. Namun 
dikarenakan pimpinan ingin mendapatkan 
gambaran umum biaya dan manfaat maka 
perhitungan harus dilaksanakan. 

Dalam proses menghitung ini banyak dilakukan 
estimasi dan bench-mark karena kekurang- 
pengalaman tim pengembang dalam menentukan 
rincian biaya dan manfaat selama tim ini membuat 
aplikasi. Proses bench-mark pun menemui beberapa 
kendala dikarenakan sedikitnya perusahaan yang 
membuat aplikasi sejenis dan mau memberikan 
data yang dibutuhkan meskipun secara garis besar 
saja. Hal ini bisa saja berdampak kurang akuratnya 
nilai dan skor yang diperoleh. Selanjutnya proses 
perhitungan yang dilakukan dengan tergesa akan 
menambah ketidak-akuratan nilai tersebut. 

Proses pengembangan aplikasipun sebaiknya 
mulai menggunakan metode yang sudah teruji 
dengan baik dan dikuasai oleh tim pengembang. 
Peningkatan keterampilan dan pengetahuan tim 
pengembang harus selalu dilakukan. Yang terjadi 
adalah ketidak-konsistenan pemakaian metode 
pengembangan yang digunakan.  

Pimpinan perusahaan nampaknya punya 
komitmen untuk melakukan investasi meskipun 
dirasakan investasi tersebut terlalu besar 
dibandingkan dengan dana yang dapat disediakan 
pada waktu itu. 

Telah diusulkan menggunakan pendekatan yang 
lebih maju yaitu metode New Information 
Economics (Benson et al, 2004) tetapi ditolak oleh 
tim pengembang maupun pimpinan karena untuk 
memahami metode tersebut butuh waktu sedangkan 
perusahaan menginginkan hasil yang segera dapat 
dipaparkan. 

Posisi peneliti sebagai konsultan menyebabkan 
banyak data dan informasi dari perusahaan yang 
tidak boleh diungkap dalam makalah ini. 
Persaingan yang makin tajam di bidang usaha ini 
menyebabkan banyak perusahaan menutup diri dari 
keterbukaan data dan informasi penting. Dari 
bahasan ini jelas terlihat bahwa industri bisa saja 
menggunakan metode yang kurang baik atau sudah 
kedaluwarsa dengan mengemukakan alasan praktis 
yaitu sempitnya waktu dan butuh waktu untuk 
mendalaminya.  
 
4. Simpulandan Saran 
 Ditinjau dari segi analisis biaya dan manfaat, 
dapat dilihat bahwa arus kas selama lima tahun atas 
implementasi sistem yang sedang berjalan (Rp 
18.647.782.536) bernilai lebih tinggi dari biaya 
pengembangan sistem (Rp 
611.673.600)danbiayaoperasionaldanpemeliharaan 
system (Rp. 571.293.874), sehingga diperoleh 

simple ROI sebesar 609.57% dengan skor ROI 
bernilai 3. 
 Berdasarkan hasil pembobotan dan perhitungan 
analisis biaya dan manfaat, diperoleh skor projek 
sebesar 63 dimana skor tersebut berada dalam 
klasifikasi Baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa 
system aplikasi logistik yang berorientasi ekspor 
MDH bernilai baik dan layak. 
 Divisi SI/TI sebaiknya mulai melakukan tertib 
administrasi dan menggunakan metode dalam 
proses pengembangan system aplikasi agar tidak 
mengalami kesukaran dalam menghitung manfaat 
dan biaya yang diperlukan bila harus membuat 
system aplikasi lainnya. 
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Abstrak 

Refleksologi merupakan ilmu yang mempelajari pijat melalui titik-titik di bagian tubuh tertentu yang 
berhubungan dengan organ tubuh lainnya. Untuk mempelajari refleksologi tidaklah maksimal jika 
hanya sekedar membaca sebuah buku atau referensi tentang pijat refleksi saja, akan lebih mudah 
dipahami jika menggunakan sebuah visualisasi yang mendukung animasi. Hal itulah yang menjadi 
bahan pertimbangan untuk membuat visualisasi proses dan arah aliran pijat refleksi yang 
memanfaatkan teknologi animasi grafis berbasis multimedia untuk memudahkan masyarakat 
mempelajari dan memahami peta refleksi dan arah alirannya pada tubuh manusia.Visualisasi Proses 
dan Arah Aliran Refleksologi Berbasis Multimedia adalah salah satu bentuk aplikasi untuk panduan 
mempelajari proses dan arah aliran refleksologi. Visualisasi ini dirancang menggunakan metode hirarki 
(HIPO) dan diimplementasikan menggunakan Adobe Flash.Visualisasi ini berjalan baik dalam Flash 
Player dan menghasilkan keluaran berupa informasi refleksologi dan peta refleksi pada wilayah kaki 
disertai arah alirannya menuju ke bagian tubuh yang berhubungan. 
 
Kata kunci : Visualisasi, Refleksologi, Multimedia 
 
 
 
 
1. Pendahuluan  
 

Dunia kesehatan terus mengalami 
perkembangan, berbagai macam metode 
pengobatan banyak digunakan seperti 
penggunaan alat-alat canggih, penggunaan 
obat-obatan modern dan tradisional sampai ke 
terapi pijat.Salah satu metode yang cukup 
banyak diminati masyarakat adalah terapi pijat, 
lebih khususnya pijat refleksi.[6] 

Pada dasarnya pijat refleksi merupakan 
pijat melalui titik-titik di bagian tubuh yang 
berhubungan dengan organ tubuh lainnya.Tidak 
banyak orang yang mengetahui cara melakukan 
pijat refleksi, sebagian besar lebih memilih 
menggunakan jasa di klinik pijat, meskipun 
setiap orang dapat mempelajari teknik pijat 
refleksi dan mempraktikkan sendiri. Untuk 
mempelajari teknik pijat refleksi tidaklah 
maksimal jika hanya sekedar membaca sebuah 
buku atau referensi tentang pijat refleksi saja, 
akan lebih mudah dipahami jika menggunakan 
sebuah visualisasi berbasis multimedia.  Oleh 
karena itu penelitian ini bertujuan untuk 
menghasilkan sebuah visualisasi berbasis 
multimedia yang dapat menampilkantitik-titik 

pijat refleksi dan arah sasarannya pada organ 
tubuh dalam bentuk animasi disertai keterangan 
nama organ refleksi. Selain itu diharapkan 
dapat membantu dan memudahkan pengguna 
dalam mempelajari dan memahami teknik pijat 
refleksi. 

Permasalahan dibatasi pada titik refleksi di 
bagian kaki untuk manusia normal (tidak 
mengalami kelainan atau cacat tubuh). 
Sedangkan metodologi penelitian menggunakan 
metode kepustakaan dan metode pengembangan 
sistem (analisis kebutuhan perangkat lunak, 
perancangan, implementasi, dan pengujian). 
 
2. Landasan Teori 
 
2.1 Visualisasi dan Multimedia 
 

Klasifikasi visualisasi biasanya 
berdasarkan pada kriteria teknis, dan 
menampilkan visualisasi informasi yang 
artistik. Memahami perbedaan visualisasi 
informasi dengan bentuk-bentuk lain 
komunikasi visual memberikan wawasan 
penting dalam berkarya, dan juga memberi 
jalan menuju pendekatan baru. Robert Kosara 
(2008) mengusulkan klasifikasi beberapa jenis 
visualisasi informasi berdasarkan kriteria 

No Makalah : 154



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2012, STMIK - STIKOM Bali 23-25 Pebruari 2012 

593 
 

estetika.Pengertian visualisasi artistik dan 
pragmatis diperkenalkan, dan dibahas. 
 Visualisasi Pragmatis adalah istilah yang 
disebut sebagai teknis penerapanvisualisasi 
untuk menganalisis data.Tujuan dari visualisasi 
pragmatisadalah untuk mengeksplorasi, 
menganalisis, atau menyajikan informasi 
dengancara yang memungkinkan pengguna 
untuk benar-benar memahami 
data.Efisiensivisual ini tentu saja menjadi 
kriteria penting untuk bekerja di bidang 
visualisasi.Tujuannya adalah untuk 
menghasilkan gambar yang menyampaikan data 
dengan cepat dan semudah mungkin. 
 Tujuan dari visualisasi artistik biasanya 
untuk menyampaikan masalah daripada 
menampilkan data.  Data tersebut dipakai 
sebagai dasar, bahan baku.  Ini juga 
memberikan bukti bahwa masalah yang 
dimaksud sebenarnya nyata.Kemungkinan 
inilah yang menyebabkan seniman menyebut 
visualisasi sebagai masalah mendasar yang 
tidak terlihat, tetapi dibuat menjadi 
visual.Efisiensi tidak berperan dalam visualisasi 
artistik, justru sebaliknya.Tujuannya bukan 
untuk memungkinkan pengguna membaca data, 
tetapi untuk memahami masalah dasar.Dalam 
banyak cara, langkah ini adalah lawan dari 
visualisasi pragmatis yakni daripada membuat 
data mudah dibaca lebih baik membuat data 
berubah menjadi sesuatu yang terlihat menarik 
dan mudah dipahami.  Dengan kata lain, 
visualisasi artistik memiliki kualitas yang tidak 
dimiliki visualisasi pragmatis. [4] 
 Multimedia berasal dari dua kata, yaitu 
multi dan media.  Multi berarti banyak dan 
media biasa diartikan sebagai alat untuk 
menyampaikan atau membuat sesuatu, 
perantaraan, suatu bentuk komunikasi seperti 
surat kabar, majalah atau televisi.  Jika 
dikaitkan dengan proses pada komputer, media 
dianggap sebagai alat yang menampilkan teks, 
gambar, grafik, suara, musik, dan animasi.[5] 
 Sistem multimedia yang dimaksud 
tersebut adalah suatu teknologi yang 
menggabungkan berbagai sumber media seperti 
teks, grafik, suara, animasi, video dan 
sebagainya yang disampaikan dan dikontrol 
oleh system komputer secara interaktif. [1] 
 

2.2 Refleksologi (Pijat Refleksi) 
 
 Kata refleksologi berasal dari bahasa 
inggris yaitu reflexology yang terdiridari dua 
kata yakni “reflex” dan “ology”.Reflexberarti 
satu bagian merefleksikan bagian lainnya, dan 
ologyberarti ilmu yang mempelajari sesuatu. 
Jika diartikan secara keseluruhan, refleksologi 
adalah ilmu yang mempelajari bagaimana salah 
satu bagian tubuh berhubungan dengan bagian 

tubuh yang lainnya. Dalam teori sains 
dijelaskan bahwa refleksologi adalah cara 
pengobatan dengan merangsang berbagai 
daerah refleks di kaki dan tangan yang ada 
hubungannya dengan (atau mewakili) berbagai 
kelenjar, organ, dan bagian tubuh lainnya.[6] 
 Terapi refleksologi dipercaya dapat 
memperkuat fungsi sistem limfatik yang 
mengusir racun dan zat berbahaya lain dari 
tubuh, sekaligus mengembalikan keseimbangan 
kimiawi tubuh dan meningkatkan imunitas. 
Refleksologi juga dapat memperbaiki 
keseimbangan potensi elektrikal dari berbagai 
bagian tubuh dengan memperbaiki kondisi zona 
yang berhubungan.Pengobatan refleksologi 
diyakini bekerja seperti halnya akupuntur, 
akupresur, dan shiatsu dalam mengembalikan 
keselarasan aliran energi vital (ki atau chi) 
sepanjang meridian. Tubuh manusia secara 
alami mempercepat proses penyembuhan ketika 
menerima gangguan pada keseimbangannya, 
dan refleksologi mempercepat pemulihan 
tersebut. Banyak praktisi refleksologi 
berpendapat ada deposit kristal yang 
menumpuk dan menghambat jalan pada ujung-
ujung saraf. Refleksologi membantu membuka 
hambatan tersebut sehingga transmisi impuls 
berjalan lancar kembali. [2] 
 Pada dasarnya, sistem pemetaan titik 
refleksi ditempatkan di berbagai macam area 
tubuh (bahkan di lidah) yang ketika ditekan 
akan memberikan efek di area tubuh yang 
lainnya.  Faktanya adalah jika seseorang 
mencoba menjelajahi tubuhnya pasti memiliki 
efek di setiap bagian tubuh lainnya.Oleh sebab 
itu sangat dianjurkan untuk berhati-hati dalam 
menjelajahi bagian tubuh, seluruh bagian tubuh 
manusia pasti memiliki manfaat. 
 
 

 
Gambar 1. Area refleksi kaki [1] 

 
 Gambar 1 merupakan area telapak kaki 
yang merupakan peta refleksi yang paling 
dominan mewakili area pada seluruh tubuh 
manusia. 
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3. Metodologi 
 
3.1 Perancangan 
 
 Berdasarkan analisis yang dilakukan, untuk 
membangun visualisasi yang baik dan sesuai 
rencana, maka semua proses yang terjadi harus 
diketahui. Untuk itulah digunakan perancangan 
dengan diagram HIPO [3] agar dapat diketahui 
bagaimana alur dan proses yang terjadi dalam 
visualisasi yang akan dibangun. 
 
 

 
Gambar 2(a).  Diagram HIPO 

 
 

 
 

Gambar 2(b).  Diagram HIPO (lanjutan) 

 
Gambar 2(c).  Diagram HIPO (lanjutan) 

 
Berikut ini penjelasan dari Diagram HIPO 
pada Gambar 2(a), Gambar 2(b), dan Gambar 
2(c). 
1. Skenario 0.0 Halaman Pembuka 

Halaman pembuka merupakan tampilan 
awal dari visualisasi ini.  Terdapat suara 
musik pembuka dan teks judul visualisasi 
ini, kemudian diberikan link untuk menuju 
menu utama dengan menekan tombol 
enter. 

2. Skenario 1.0 Menu Utama 
Menu utama berisi menu-menu yang 
terdapat dalam visualisasi ini, yaitu menu 
definisi, teknik, video dan visualisasi.Pada 
menu ini terdapat gambar, teks dan suara. 

3. Skenario 2.0 Halaman Menu 
Definisi 
Menu definisi berisi materi mengenai 
penjelasan dasar refleksologi.Pada menu 
ini terdapat suara latar dan teks sebagai isi. 

4. Skenario 3.0 Halaman Menu 
Teknik 
Halaman ini berisi teks yang berupa 
materi dasar metode penerapan pijat 
refleksi disertai dengan contoh gambar. 

5. Skenario 4.0 Halaman Menu 
Video 
Halaman ini berisi video tentang pijat 
refleksi. 

6. Skenario 5.0 Halaman Visualisasi 
Berisi sub menu mengenai peta 
refleksologi beserta arah alirannya. 

7. Skenario 5.1 Telapak Kaki 
(Kanan/Kiri) 
Bagian ini berisi gambar telapak kaki 
kanan dan kiri yang di dalamnya terdapat 
sub menu yaitu skenario 5.1.1 sampai 
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skenario 5.1.39 yang akan menampilkan 
aliran refleksologi menuju bagian tubuh 
yang saling berhubungan dan sesuai 
dengan fungsinya masing-masing. 

8. Skenario 5.2 Kaki Samping 
Luar/Dalam (Kanan dan Kiri) 
Berisi penampakan kaki bagian sisi luar 
dan dalam yang terdapat sub menu yaitu 
skenario 5.2.1 sampai skenario 5.2.18 
yang juga akan menampilkan aliran 
refleksologi menuju bagian tubuh yang 
saling berhubungan dan sesuai dengan 
fungsinya masing-masing. 

 
3.2 Implementasi 

 
Dalam implementasinya, visualisasi ini 

menggunakan beberapa perangkat lunak yaitu 
Adobe Flash CS4, Adobe Photoshop CS5, 
Sound Recorder, Ace-High MP3 WAV WMA 
OGG Converter. 

Pada Gambar 3 ditunjukkan Menu 
Telapak Kaki yang menampilkan gambar 
telapak kaki kanan dan kiri yang masing-
masing berisi tombol untuk menampilkan 
animasi aliran refleksologi. 

 

 
 

Gambar 3. Halaman Telapak Kaki 
 

Salah satu tombol yang ada pada telapak kaki 
memiliki pseudocode sebagai berikut: 
 
(1)input tombol nomor 1  
(2)ambil suara “sound over” , “sound 
klik” dan movieclip “brainflowmask”  
(3)tampilkan frame 56 pada stage telapak 
kaki dan animasi aliran refleksologi 
menuju otak. 

 
Untuk seluruh tombol yang berada di 

telapak kaki memiliki pseudocode yang sama 
dengan tombol nomor satu, yang membedakan 
hanya pada pengambilan movieclip dan frame 
yang dituju. 
 
      Pada Gambar 4 Halaman Menu kaki 
samping berisi gambar kaki bagian samping 
dalam dan luar yang masing- masing terdapat 
tombol-tombol sebagai titik refleksi yang akan 
menampilkan animasi aliran refleksologi 
ketika salah satu tombol tersebut ditekan. 

 
 

 
Gambar 4. Halaman Kaki Samping 

 
 Untuk memudahkan pengguna yang 
mempelajari refleksologi, diberikan menu 
dengan logika yang dimulai dari penentuan 
jenis penyakitnya kemudian divisualkan zona 
atau peta refleksinya seperti yang ditunjukkan 
pada Gambar 5. 
 

 
Gambar 5. Halaman penentuan jenis penyakit 

 
4. Hasil Pengujian dan Pembahasan 
4.1 Hasil Pengujian 
 Pengujian sistem menggunakan analisis 
respon dari pengguna melalui penyebaran 
kuisioner.Responden diminta untuk menjawab 
sejumlah pertanyaan setelah menggunakan 
visualisasi ini.Responden sejumlah 18 orang 
adalah mahasiswa dan masyarakat umum yang 
sudah terbiasa menggunakan komputer.Metode 
analisis yang digunakan untuk menghitung hasil 
dari kuisioner ini adalah metode statistika 
kuantitatif yang menekankan pada hal-hal yang 
bersifat kongkrit.Rangkuman hasil dari 
penyebaran kuisioner adalah sebagai berikut. 
1. Tampilan Visualisasi  
Dari pertanyaan yang diajukan kepada 18 
responden, tidak ada yang menjawab sangat 
kurang, 1 orang menjawab kurang, 14 orang 
menjawab baik dan sisanya sebanyak 3 orang 
menjawab sangat baik. Dengan nilai persentase 
sebesar 94,44% maka dapat ditarik kesimpulan 
bahwa tampilan pada visualisasi ini baik. 
2. Kemudahan Penggunaan  
Berdasarkan hasil kuisioner, 2 orang menjawab 
kurang, 15 orang menjawab baik, 1 orang 
menjawab sangat baik, dan hasil persentase 
88,88% maka dapat dikatakan bahwa tingkat 
kemudahan dalam menggunakan visualisasi ini 
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baik. 
3. Manfaat Visualisasi  
Dari pertanyaan yang diajukan kepada 18 
responden, 3 orang menjawab kurang, 8 orang 
menjawab baik dan 7 orang menjawab sangat 
baik. Dengan persentase sebesar 83,33% maka 
manfaat visualisasi ini memiliki predikat yang 
baik. 
4. Alternatif Pembelajaran  
Dari pertanyaan yang diajukan kepada 18 
responden, 7 orang menjawab kurang, 7 orang 
menjawab baik, dan hanya 4 orang menjawab 
sangat baik, diperoleh persentase sebesar 
66,11% dapat ditarik kesimpulan bahwa 
visualisasi ini masih kurang baik untuk 
digunakan sebagai alternatif pembelajaran. 
5. Kemudahan Pemahaman Materi  
Berdasarkan hasil kuisioner yang dijawab oleh 
18 orang responden, ada 4 orang menjawab 
kurang, 8 orang menjawab baik dan 2 orang 
menjawab sangat baik, maka diperoleh 
persentase sebesar 77,78% sehingga bisa ditarik 
kesimpulan bahwa tingkat kemudahan dalam 
pemahaman materi refleksologi dengan 
mengggunakan visualisasi ini cukup baik. 
 
5.1   Analisis Kelebihan dan Kelemahan 
Berdasarkan hasil kuisioner, maka diperoleh 
beberapa kelebihan dan kekurangan pada sistem 
ini yaitu: 
Kelebihan Sistem  
a. Visualisasi ini memiliki tampilan yang baik. 
b. Memiliki manfaat yang baik dalam 
memberikan informasi refleksologi.  
c. Mudah dipahami dan cukup mudah 
digunakan. 
Kekurangan Sistem  
a. Materi refleksologi masih kurang lengkap 
untuk dijadikan sebagaialternatif pembelajaran. 
b. Belum ada menu pencarian untuk 
menentukan jenis penyakit yangdisertai dengan 
zona refleksinya. 
 
6. Kesimpulan dan Saran 

 
6.1 Kesimpulan 
 

Dari hasil pengujian dapat disimpulkan 
bahwa 

1. Dengan menggunakan teknologi 
multimedia dapat dihasilkan visualisasi 
yang mampu memberikan gambaran titik 
pijat dan arah aliran refleksologi menuju 
bagian tubuh yang berhubungan. 

2. Visualisasi ini sangat bermanfaat 
dan menarik untuk dapat mempelajari aliran 
refleksologi pada tubuh manusia yang 
difokuskan di titik refleksi pada kaki. 
 
 

 
6.2 Saran 
 

Untuk lebih menyempurnakan visualisasi 
yang telah dibuat, ada beberapa saran 
pengembangan untuk penelitian lebih lanjut. 

1. Materi refleksologi dibuat lebih 
lengkap dengan mengambil peta area 
refleksi di bagian perut (bowel reflexes) dan 
bagian mata (iridology) yang menuju ke 
pusat sistem saraf 

2. Perlu penambahan fitur pencarian 
untuk mempercepat proses penentuan tipe 
penyakit dan zona refleksi pada kaki. 
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Abstrak 

Dalam proses  CBIR pada citra buah dan bunga direpresentasi dengan ciri warna  melalui metode Adaptive 
Histogram, sedangkan ciri bentuk melalui metode invariant moment.  Dalam mengukur kemiripan citra 
digunakan jarak euclid dimana hasilnya digunakan sebagai dasar untuk perhitungan nilai grade antara 0 – 1.  
Perhitungan nilai grade kemiripan dengan proses fuzzyfikasi pada kurva-S, yang kemudian dijadikan sebagai 
inputan untuk melakukan temukembali citra dengan algoritma Threshold. Algoritma Threshold merupakan 
pengembangan dari Algoritma fagin dimana mekanisme proses berdasarkan nilai ambang dari citra query. Pada 
dasarnya algoritma Threshold akan menampilkan citra berdasarkan nilai grade representasi / kemiripan yang 
tertinggi pada setiap citra query, yang sudah dibandingkan dengan citra database.  Nilai grade yang tinggi 
(mendekati nilai 1) menunjukkan bahwa ciri citra contoh (query) mirip dengan citra database begitu juga 
sebaliknya. Setelah itu dilanjutkan dengan membandingkan Nilai grade representasi citra warna dan bentuk 
dengan mengunakan operator min pada logika fuzzy, sehingga akan ditampilkan beberapa citra saja yang 
mempunyai kemiripan sesuai dengan citra asli. Kelebihan algoritma Threshold dan fungsi fuzzy ini, 
dibandingkan dengan metode lainnya adalah terletak pada simplisitas metode dalam temukembali citra, sehingga 
kinerja CBIR menjadi lebih handal dan efektive. 
 

Kata kunci : Adaptive Histogram, Invariant moment,  Kurva-s. Algoritma threshold, nilai grade, CBIR  
 
1. Pendahuluan   

 
Paper ini memberikan Gambaran tentang sistem 

temukembali citra yang tersimpan di basisdata 
adalah dengan melakukan query ke dalam atribut 
file. Secara umum terdapat beberapa informasi 
tambahan  dalam atribut file yang bervariasi 
seperti tanggal pembuatan, titel, subyek, komentar 
dan kata kunci yang semuanya berbasis teks, 
tergantung sistem operasi yang digunakan.Namun 
proses query akan menjadi tidak mudah, jika 
proses query tidak berdasarkan infomasi tambahan 
dari image. Beberapa metode yang digunakan, 
diantaranya adalah proses query dengan 
menggunakan citra berbasis ciri (image feature).  
Terdapat beberapa penelitian yang 
membandingkan antara ciri citra (citra contoh) 
dengan kumpulan ciri citra di basis data, 
diantaranya melalui analisis  seleksi kemiripan ciri 
yang dapat yang menggunakan konsep CBIR dan 
logika fuzzy. Sehingga secara visualisasi akan 
terlihat beberapa citra yang mempunyai tingkat 
kemiripan yang tinggi.   

 
Metode pendukung lainnya adalah proses query 
dari ciri citra tersebut (image feature).  Dengan 
metode ini proses temu kembali dan 
pengklasifikasian citra dilakukan dengan 
memanfaatkan kemiripan ciri citra yaitu warna, 
tekstur dan bentuk.  Namun metode ini masih 
memiliki masalah yang masih harus dikaji dan 

diteliti yaitu antara lain (Xiaoling dan Kanglin, 
2005) : 

 
1. Adanya perbedaan persepsi pengguna terhadap 

citra. 
2. Keinginan subyektif pengguna sistem. 
3. Penggunaan bobot pada masing-masing ciri citra 

sehingga sistem tidak bisa merefleksikan pola-
pikir manusia. 

 
Untuk itu maka pada penelitian seleksi citra dengan 
model CBIR ini terdiri dari tiga tahap yaitu ekstraksi 
ciri, pembuatan basis nilai jarak (fuzzy) dan 
pengukuran kinerja sistem.  Tahap ekstraksi ciri 
merupakan proses segmentasi citra berdasarkan 
warna dan bentuk atau pengindeksan citra. Metode 
yang digunakan untuk segmentasi warna adalah 
histogram dengan bin warna yang sudah 
didefinisikan (warna referensi) dan metode untuk 
segmentasi bentuk adalah Invariant Moment.  Dalam 
pengunaan metode ini terlihat beberapa kendala 
karena untuk segmentasi bentuk, harus dipisahkan 
bentuk yang rumit atau yang sederhana. Dalam 
penelitian ini memfokuskan kepada bentuk yang 
sederhana dari bunga dan buah. Oleh karena itu 
setiap citra yang disiapkan baik pada citra query 
(contoh) dan citra basisdata harus terlihat dengan 
jelas bentuknya dan tidak rumit.   

 
1.2 PERMASALAHAN PENELITIAN 

No Makalah : 155
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Dengan melakukan proses temu kembali citra 
salah satunya dapat dilakukan dengan 
memanfaatkan kemiripan ciri citra yaitu warna, 
tekstur dan bentuk.  Namun metode ini masih 
memiliki masalah yang harus terus dilakukan 
penelitian yaitu (Xiaoling dan Kanglin, 2005) : 
1. Terdapat perbedaan persepsi pengguna 

terhadap citra. 
2. Pemahaman secara subyektif terhadap 

pengguna sistem. 
3. Melakukan pembobotan pada masing-masing 

ciri citra sehingga sistem tidak bisa 
merefleksikan pola-pikir manusia. 

4. Kapasitas cahaya yang berberbeda pada tiap 
citra buah dan bunga 

5. Warna background pada obyek yang tidak jelas 
6. Terjadinya perbedaan skala beberapa obyek 
7. Edge detection dari obyek yang kurang jelas 

 

1.3 TUJUAN DAN URGENSI (KEUTAMAAN) 
PENELITIAN  
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan :  
1. Mengembangkan konsep CBIR yang 

berdasarkan warna dan bentuk dengan 
menggunakan algoritma Treshold dan logika 
fuzzy (kurva S dan fungsi Min). 

2. Analisis akurasi dan efisiensi  sistem 
temukembali citra dengan algoritma 
Threshold mengunakan Fuzzy Kurva S  

3. Untuk menghasilkan  citra basis data yang 
mirip dengan citra query dengan tingkat 
kebenaran yang sama atau mirip menurut 
penglihatan mata manusia 

4. Menjadi bahan referensi yang dapat 
dikembangkan pada kasus lainnya. Seperti : 
seleksi citra sel darah, bibit tanaman ungul, 
deteksi sel penyakit.  
 

Sedangkan Urgensi (Keutamaan) Penelitan ini 
adalah sebagai berikut : 
1. Dalam proses temu kembali citra yang 

tersimpan dalam basis data, tingkat akurasi 
dapat sesuai dengan kenyataan. Walupun 
jumlah citra didatabase selalu ditambah, namun 
tidak merubah akurasi 

2. Meningkatkan kinerja sistem temukembali 
dalam melakukan proses temu kembali citra 
dengan konsep CBIR dan Algoritma Threshold. 

3. Menjadi bahan referensi untuk dapat 
dikembangkan pada kasus lainnya seperti 
bidang kesehatan, ekonomi dan kebudayaan 
(culture). 

4. Sebagai salah satu metode untuk pengembangan 
aplikasi sistem temukembali citra dalam 
berbagai bidang misalnya perpustakaan dijital, 
sortasi dan klasifikasi. 

11.4 RUANG LINGKUP 
Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut : 
 

1. Untuk obyek penelitian adalah citra buah dalam 
format citra .JPG. PNG, BMP 

2. Segmentasi citra pada warna dan bentuk 
3. Analisis kemiripan secara visual menggunakan 

Algoritma threshold dan Kurva S Logika Fuzzy 
4. Untuk analisa warna citra digunakan metode 

adaptive histogram dan berdasarkan bentuk 
dengan mengunakan Invariant Moment. 

5. Model warna yang digunakan RGB dan 
Grayscale 

6. Warna latar belakang adalah polos atau tidak ada 
warna  

7. Bentuk citra dipengaruhi oleh posisi dari citra, 
sehingga diharapkan posisi citra dalam keadaan 
tegak 

8. Tidak dipengaruhi oleh noise citra 
 
2. Tinjauan Pustaka 
 
2.1 CONTENT BASE IMAGE RETRIEVAL 

(CBIR)   
Sistem temukembali citra merupakan bidang yang 
mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu yaitu 
antara lain temukembali informasi (information 
retrieval), pemrosesan citra (digital image 
processing) dan basisdata.  Penelitian dalam 
bidang sistem temukembali citra ini dipicu oleh 
semakin pesatnya perkembangan internet dan 
website, semakin murahny\a teknologi peralatan 
akuisisi citra (imaging), aplikasi perpustakaan 
dijital (digital libraries), pengarsipan citra (image 
archieve) dan video-on-demand.  Menurut 
Smeulders (2000), tantangan terbesar adalah 
pemanfaatan hasil-hasil penelitian dalam bidang 
ini tidak hanya terbatas untuk keperluan computer 
vision dan basisdata, tetapi harus juga bisa 
digunakan untuk aplikasi dibidang lain seperti 
permodelan biologi, peramalan cuaca, citra medis, 
citra satelit dan lain-lain dalam bentuk interactive 
image understanding.  
 
Masalah utama dalam pengembangan sistem 
temukembali citra adalah bagaimana 
mengintegrasikan antara konsep representasi visual 
low-level yang tidak ada korelasinya dengan 
konsep semantik high-level untuk mendapatkan 
informasi dari basisdata citra.  Menurut Smeulder 
et al (2000), terdapat tiga jenis pendekatan 
spesifikasi query citra yaitu : 

1. Query dengan bentuk spasial, menghasilkan 
bentuk spasial yang berhubungan dengan nilai 
citra secara literal. 

2. Query dengan citra contoh yang memberikan 
masukan pada sistem berupa array of pixel dan 
melakukan query pada basisdata sehingga 
menghasilkan urutan nominasi citra. 

3. Query dengan grup citra contoh yaitu melakukan 
seleksi citra sesuai dengan spesifikasi yang 
didefinisikan secara semantik.  Hasil dari 
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pendekatan ini adalah kumpulan citra dengan 
klasifikasi yang sama.  

 
Perkembangan pesat penelitian dalam bidang ini 
pada umumnya lebih difokuskan pada metode untuk 
merepresentasikan ciri citra yaitu warna dan bentuk 
saja.  Selanjutnya dengan mengadopsi logika fuzzy 
dalam melakukan temukembali citra, yang 
bertujuan untuk meningkatkan kinerja sistem 
temukembali yaitu mencari keakuratan sistem 
temukembali citra.  Rancangan sistem temukembali 
citra (Gambar 1) dibagi menjadi dua proses utama 
yaitu pengindeksan dan temukembali.  Proses 
pengindeksan adalah proses melakukan segmentasi 
berdasarkan ciri citra yaitu ciri warna menggunakan 
metode adaptive histogram dan ciri bentuk 
menggunakan metode citra invariant moment.  
Sedangkan untuk mengurutkan ciri citra proses 
pengimplementasian algoritma Treshold yang 
terdiri dari tahapan fuzzyfikasi nilai crisp ciri citra, 
agregasi serta visualisasi nominasi citra yang 
relevan. 

 
Gambar 1. Rancangan Sistem Temu Kembali Citra  

CBIR merupakan konsep temu kembali citra 
dengan membandingkan citra yang ada pada contoh 
citra dengan yang ada pada basis data citra (Query 
By example) . CBIR dilakukan dengan 
membandingkan nilai jarak citra query dengan citra 
pada BasisData (image distance measure). 
Pengukuran nilai jarak citra dapat dikelompokkan 
dengan tiga kelas utama : pertama Kemiripan 
Warna, kedua kemiripan pada bentuk dan yang 
ketiga kemiripan pada tekstur.  

 
2.2 ALGORITMA THRESHOLD 

Pada dasarnya Algoritma Fagin sudah cukup 
optimal pada situasi tertentu , namun pada situasi 
lain dimana Algoritma Fagin kurang menunjukkan 
performa yang kurang baik.  Untuk itu menurut 
Fagin R (1998), gambaran proses pada algoritma 
Threshold dalam melakukan seleksi berdasarkan 
ciri warna dan bentuk sebagai berikut : 

STEP 1 

• Sortir menurun seluruh nilai grade warna (w) dan 
bentuk (b) citra dalam basisdata 

• Identifikasi citra dengan nilai grade warna dan 
bentuk tertinggi (urutan nomor 1) dari daftar 
grade yang ada 

• Berhenti jika sudah mendapatkan sebanyak k 
citra dengan urutan nominasi 

STEP 2 
• Identifikasi nilai grade fitur citra yang tidak 

lengkap (missing grade) 
• Hitung nilai representasi citra (A) dari daftar 

yang sudah ada dengan rumus :  
Ai = min (wi, bi) dimana i = 1, 2, ......k 

• Lakukan kembali terhadap citra selanjutnya 
dalam daftar k citra dengan nilai grade tertinggi 

STEP 3 
• Tentukan nilai  threshold (T)  lebih kecil 

dibandingkan pada nilai representasi citra :  T < 
Ak 

• Ulangi langkah STEP 2 
• Berhenti jika sudah terdapat nilai representasi 

citra ≥ nilai threshold 
 
2.3 PENGUKURAN KINERJA SISTEM 
 Dalam pemilihan citra buah dan bunga yang 

beragam, didasari karena banyak sekali faktor-
faktor yang mempengaruhi warna dan bentuk 
citra saat perekaman oleh kamera adalah sudut 
pandang dan pencahayaan.  Perbedaan sudut 
pandang dan pencahayaan menyebabkan citra 
yang dihasilkan bervariasi warna dan bentuknya 
untuk setiap tema citra. Pemilihan tema citra 
yang beragam ini didasari beberapa faktor yang 
mempengaruhi warna dan bentuk citra, pada saat 
perekaman oleh kamera, atau sudut pandang dan 
pencahayaan.  Perbedaan sudut pandang dan 
pencahayaan menyebabkan citra yang dihasilkan 
bervariasi warna dan bentuknya untuk setiap 
tema citra.  Pengukuran kinerja sistem ini dapat 
menggunakan persamaan sebagai berikut : 

 
A. Citra buah yang relevant ( X) 

X= 



amDatabaseelevantdalcitrayangr

lkueryelevanhasicitrayangrx
y

  

B. Citra buah yang presisi (Y) 

Y= 



Databasecitradalam

lqueryelevanhasicitrayangrx
y

 

2.4 Pengukuran Kedekatan Citra 

Dalam melakukan pengukuran akan kedekatan 
Citra, dapat dilakukan  berdasarkan fungsi jarak 
antara dua ciri citra. Jarak digunakan untuk 
mengukur ke(tidak)miripan antara dua obyek 
data. Kemiripan merupakan salah satu landasan 
dari proses pencarian sebuah Citra. Dimana 
dalam penelitian ini citranya adalah citra buah – 
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buahan. Dengan ketentuan bahwa sudah 
disiapkan data buah – buahan kedalam bentuka 
Database. 
Pada dasarnya terdapat banyak cara untuk 
menghitung jarak, namun pada penelitian ini 
hanya akan dibahas yang paling populer adalah 
jarak Euclid.  

 
a.  Jarak Euclid 

Sama seperti Jarak Manhattan, jarak Euclid 
merupakan kasus khusus dari jarak Minkowsi 
dengan q=2 

 

   22

22

2

11 ..., jpipjiji xxxxxxjid 
.  

b. Citra 
Terdapat dua parameter citra yang 
digunakan yaitu jumlah piksel dan warna 
RGB. Satu parameter tambahan untuk 
keperluan proses segmentasi warna adalah 
warna referensi.  Rincian parameter 
tersebut sebagai berikut : 
1.  Jumlah Piksel :  K = m x n 

dengan K  = jumlah piksel 
  m, n  = jumlah piksel 
vertikal dan horisontal 

2.  Citra RGB (Gonzales dan Woods, 2002)

 :  


















),(

),(

),(

),(

yxb

yxg

yxr

yxcrgb  

dengan   crgb = citra RGB 
 r,  g, b = nilai warna R, G, B 
 x, y  = koordinat piksel 

 
c. Nilai Grade Citra  

Perhitungan nilai grade citra dilakukan 
dengan proses Fuzzyfikasi terhadap 
parameter jarak euclid ciri warna dan bentuk 
sebagai masukan crisp.  Proses fuzzyfikasi 
dilakukan dengan terlebih dahulu sampai 
terbentuk daftar grade warna dan bentuk 
untuk masing-masing citra.  Proses 
Fuzzyfikasi dilakukan dengan menggunakan 
kurva S sebagai representasi nilai grade 
warna dan bentuk.  Sebagai masukan proses 
fuzzyfikasi adalah : 

1. Jarak euclid ciri warna :  

  2
1B

1j

2Q
j

D
jw HHd  )( 
  

2. Jarak euclid ciri bentuk :  

  2
17

1v

2Q
v

D
vbd  )( 
   

 
Dimana H  = histogram warna   =momen invarian 
             D  = basisdata,    Q  = query 
 
3. Metode Penelitian   

 
3.1 Bagan Proses 

Dalam melaksanakan proses Seleksi citra yang 
berdasarkan kemiripan ciri ini, maka terdapat 
beberapa proses yang akan dilaksanakan. Proses 
dimulai dari ekstraksi ciri warna dan bentuk. 
Setelah itu dilanjutkan dengan perhitungan 
kemiripan  warna dan bentuk citra basis data dan 
citra contoh (query) dengan dengan mengunakan 
fungsi euclid. Semua proses yang akan dilakukan 
dapat dilihat pada gambar 2.0 

 

 
Gambar 2  Bagan Seleksi Kemiripan Ciri Citra buah dan bunga 

 
3.2 TAHAPAN SELEKSI CIRI CITRA 

 
Untuk melakukan penelitan terhadap seleksi citra 
dalam pencarian citra berbasis ciri didatabase, maka 
ada 5 tahap yang akan dilakukan yaitu:  

 
1. Persiapan (pengumpulan dan pengolahan data 

citra) 
2. Pemasukan database citra Image  
3. Pengunaan fungsi – fungsi Pendukung 
4. Seleksi Citra dengan Algoritma Threshold 
5. pembuatan prototipe sistem.  
 
 

 
Gambar 3  Tahapan proses Seleksi Ciri Citra dengan Algoritma 

Threshold 

 
Dengan seleksi citra dengan mengunakan konsep 
CBIR, maka urutan untuk menampilkan kemiripan 
citra akan dilakukan oleh algoritma threshold.  Pada 

1

2

3 4 5
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dasarnya algoritma ini  mengunakan  model fuzzy 
logic dalam menjalankan tahapan prosesnya.  
Fungsi Algoritma Threshold yang merupakan 
turunan dari Algoritma Fagin akan menampilkan 
beberapa citra sekaligus berdasarkan kemiripan dari 
citra tersebut. Dimulai dari peringkat yang 
mendekati angka 1 (satu) dengan maksud sangat 
mirip sekali dan mendekati angka 0 (nol) dengan 
maksud tidak mirip sama sekali. Baik dari sisi warna 
dan bentuk. Dalam menampilkan urutan citra maka 
menggunakan 2 model Akses : Pertama Model 
Akses secara berurut (sequential) dan model akses 
yang kedua dengan rancom akses. Jika diasumsikan 
bahwa sort akses diwakilkan dengan variable s dan 
Random akses diwakilkan dengan variable r maka 
untuk menghasilkan proses middleware yang 
optimal adalah s + r. 
Gambaran untuk setiap tahapan dalam melakukan 
proses Seleksi Ciri Citra warna dan bentuk dapat 
dilihat pada gambar 3.0.  
 
TAHAP PERSIAPAN 
Dalam pengumpulan data citra buah, dilakukan 
melalui beberapa cara seperti: melalui internet, 
pengambilan dengan photo digital ataupun 
kumpulan cd-citra buah dan bunga. Semua citra 
dikumpulkan mempunyai ektension JPG atau BMP 
(*.jpg, *.png dan *.bmp). Setelah itu dilakukan 
seleksi terhadap citra buah yang dapat digunakan 
sebagai bahan penelitian. Kondisi citra buah yang 
diharapkan dan sesuai hanya satu – satu bukan 
kumpulan buah, termasuk juga citra juga harus jelas 
bentuk dan warnanya. 
 
Sedangkan secara lebih detail gambaran proses tata 
laksana untuk menghasilkan citra buah yang siap 
untuk dimasukkan kedalam database citra buah, 
dapat dilihat pada gambar dibawah ini : 
 

 
Gambar 4.  Teknik Pengumpulan Citra dalam Database Citra 

 
 
TAHAPAN PEMASUKAN DATA CITRA KE 
DATABASE 
Setelah semua citra diperbaiki dan dibersihkan dari 
noise citra maka semua citra tersebut dimasukkan 
ke dalam database citra buah. Dengan demikian 
semua data citra buah yang dmasukkan kedalam 

database sudah dilakukan perbaikan / modifikasi 
terhadap kondisi citra, baik dari kejelasan warna, 
ketepatan bentuk dan penghapusan warna latar. 
Untuk jumlah data citra buah yang sudah 
dimasukkan kedalam database sebanyak 180 Citra 
buah. 
TAHAPAN PENGUNAAN FUNGSI  
Untuk melakukan komparasi antara citra query 
dengan citra didatabase dalam menjalakan konsep 
CBIR, maka diperlukan beberapa fungsi pendukung 
yaitu : 

1. Untuk memanggil kembali citra buah 
berdasarkan warna, maka terlebih dahulu harus 
menggunakan fungsi adaptive histogram, setelah 
itu dilanjutkan dengan proses euclid yang 
berguna untuk menentukan jarak warna citra.   
Kemudian dilanjutkan dengan fungsi sigmoid 
yang berguna untuk memproses nilai terhadap 
citra berdasarkan perbandingan dengan citra 
query.  

2. Untuk memanggil kembali data citra berdasarkan 
bentuk, maka terlebih dahulu harus 
menggunakan fungsi citra Invariant Moment , 
setelah itu dilanjutkan dengan proses euclid yang 
berguna untuk menentukan jarak bentuk citra.   
Kemudian dilanjutkan dengan fungsi sigmoid 
yang berguna untuk memproses nilai terhadap 
citra berdasarkan perbandingan dengan citra 
query. Dengan nilai sigmoid ini, jika citra bentuk 
yang ada didalam Database hampir sama dengan 
citra bentuk diquery. 

 
TAHAPAN PENGUNAAN PEMANFAATAN 
ALGORITMA THRESHOLD 
Dengan nilai threshold (ambang) yang diambil dari 
citra query, akan dibandingkan dengan nilai ambang 
pada semua citra yang ada di Database citra melalui 
pengunaan fungsi euclid. Dengan model nilai 
ambang ini, maka untuk citra yang memiliki nilai 
ambang mirip, akan ditampilkan secara berurutan 
(sorting). Tampilan citra mulai dari yang seperti 
mirip yang asli hingga yang agak kurang mirip. 
Karena proses perbandingan nilai ambang 
berdasarkan warna dan bentuk, maka akan 
dilakukan proses fuzzy logic dengan hitungan 

][],[min( yx BABA    dimana  a= warna  b 

= bentuk. 
 
Dalam melakukan proses Temu Kembali citra buah 
dan Bunga dengan algoritma  ada 3 proses utama 
yaitu : 
1. Proses pengindeksan yang terdiri dari Proses 

Awal, segmentasi 
2. Proses temu kembali yaitu gradeness warna 

dan gradeness bentuk, termasuk penentuan 
kemiripan dengan fungsi Aggregasi 

3. Proses Pengurutan yaitu Proses Algoritma 
Threshold. 
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4. Hasil dan Pembahasan  
 

Untuk penelitian ini untuk objek penelitian terdiri 
dari :  180 citra buah dan 110 citra bunga,  dimana 
dalam proses CBIR mengunakan 16 citra buah dan 
12 citra bunga sebagai Citra query. Dalam proses 
indeks query yang dihasilkan pada proses ekstraksi 
ciri, besarnya meningkat dalam ukuran kilobyte 
dibandingkan dengan basisdata yang meningkat 
dalam ukuran megabyte.  Waktu rata-rata yang 
dibutuhkan untuk melakukan CBIR berdasarkan 
kemiripan ciri citra buah, dengan kondisi terhadap 
warna dan bentuk citra adalah sebesar 0,22 detik 
dan untuk pencarian secara sekuensial dalam file 
indeks adalah sebesar 0,16 detik.  Sedangkan 
untuk CBIR citra bunga,  rata rata  membutuhkan 
waktu 0.4 detik dan untuk pencarian secara 
sequential dalam file indeks membutuhkan waktu 
0.3 detik. Waktu yang dibutuhkan untuk 
melakukan CBIR dalam pencarian citra ini 
berbanding lurus dengan peningkatan jumlah citra 
dalam basisdata.  
 

5. Kesimpulan dan Saran 
5.1 KESIMPULAN 
 

1. Dalam proses seleksi citra buah dan bunga yang 
mengunakan algoritma threshold berdasarkan 
kemiripan warna dan bentuk, dilakukan dengan 
mengunakan Kurva S dan fungsi Min dari 
Logika Fuzzy. 

2. Untuk menghasilkan kinerja sistem temu 
kembali terhadap citra menggunakan metode 
Adaptive histogram untuk warna citra, dan 
metode invariant moment untuk bentuk citra. 
Sedangkan untuk mengukur kemiripan citra 
query dan citra database , dapat dilakukan 
dengan fungsi euclid dan fungsi sigmoid. Untuk 
pengurutan kemiripan citra digunakan Algoritma 
Threshold, dengan menggunakan konsep 
peringkat, maka fungsi yang digunakan pada 
adalah fungsi aggregasi. 

3. Untuk menghitung nilai presisi, setelah 
dilakukan penelitian dengan mengunakan 
parameter, yang penulis beri nama kurva pusat, 
dengan nilai -8 dan -10 dan parameter kurva 
pemulus dengan nilai 0.2, 0.5, 0.7, 0.8, 0.9. maka 
dihasilkan nilai presisi yang optimal adalah 85% 
untuk algoritma fagin dan  90% untuk algoritma 
threshold. 

4. Untuk mengetahui kecepatan proses eksekusi 
yang dilakukan terhadap 180 citra buah yang ada 
didalam Database  dan 16 citra buah yang ada , 
jika dengan menggunakan algoritma fagin 
membutuhkan waktu untuk mengeksekusi rata – 
rata  1,48 detik. Sedangkan jika menggunakan 
algoritma threshold membutuhkan waktu untuk 
mengeksekusi rata – rata 1.019 detik 

 
 

5.2 Saran  
1. Dalam melakukan penelitian untuk seleksi ciri 

citra  dalam pencarian / temu kembali dapat 
menjadi awal, dalam melakukan penelitian 
lanjutan yang berhubungan dengan teknik temu 
kembali lebih spesifik dan berguna bagi 
kehidupan manusia. Seperti penelitian untuk citra 
sel tubuh manusia, atau citra batik. 

2. Dalam melakukan penelitian seleksi terhadap 
pencarian citra yang terdekat kemiripannya 
antara citra query dan citra database, dapat 
dilakukan dengan mengembangkan metode lain 
dan algoritma threshold , agar menjadi lebih 
efektive. Sehingga proses temu kembali citra 
menjadi lebih bervariasi dan beragam. 

3. Dihasilkan Sistem prototipe temu kembali citra, 
yang dapat diimplementasikan dalam temu 
kembali pada bibit buah dan bunga, sel darah, 
cultural informartics dll.  
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Abstrak 
 
Perubahan lingkungan luar dunia pendidikan, mulai lingkungan sosial, ekonomi, teknologi, sampai politik 
mengharuskan dunia pendidikan memikirkan kembali bagaimana perubahan tersebut mempengaruhinya dan 
bagaimana harus berinteraksi dengan perubahan tersebut. Salah satu perubahan lingkungan yang sangat 
mempengaruhi dunia pendidikan adalah hadirnya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).  Perubahan-
perubahan tersebut terus berlangsung dan dalam beberapa bidang sudah mulai mapan, terutama di negara-negara 
maju. Atas dasar data statistik pemanfaatan TIK untuk pendidikan SMA di Indonesia yang masih rendah, dan 
untuk menunjang kualitas pendidikan menangah di Indoensia, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
kebutuhan TIK di SMA Negeri di Kota Bandung.  Untuk mengidentifikasi kebutuhan TIK pada SMA Negeri di 
Kota Bandung, dilihat dari 3 (tiga) sudut pandang yaitu: Mentalitas Penggunaan TIK, Tingkat Kepentingan TIK, 
dan Tingkat Kepuasan Penggunaan TIK.  Untuk menjawab tingkat mentalitas penerimaan penggunaan TIK 
digunakan alat pengukuran dengan metode Technology Acceptance Model (TAM).  Untuk menjawab tingkat 
kebutuhan TIK digunakan alat pengukuran dengan metode Kano.   Dan untuk menjawab tingkat kepuasan 
penggunaan TIK digunakan alat pengukuran dengan metode EduQual (Educational Quality). 

 
Kata kunci: Kebutuhan TIK untuk Pendidikan, Technology Acceptance Model (TAM), Kano, EduQual. 

 
 

1. Pendahuluan 
 
Perubahan lingkungan luar dunia pendidikan, 

mulai lingkungan sosial, ekonomi, teknologi, sampai 
politik mengharuskan dunia pendidikan memikirkan 
kembali bagaimana perubahan tersebut 
mempengaruhinya dan bagaimana harus berinteraksi 
dengan perubahan tersebut. Salah satu perubahan 
lingkungan yang sangat mempengaruhi dunia 
pendidikan adalah hadirnya Teknologi Informasi dan 
Komunikasi (TIK).  Perubahan-perubahan tersebut 
terus berlangsung dan dalam beberapa bidang sudah 
mulai mapan, terutama di negara-negara maju. 

Atas dasar data statistik pemanfaatan TIK untuk 
pendidikan SMA di Indonesia yang masih rendah, 
dan untuk menunjang kualitas pendidikan menangah 
di Indoensia, maka penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui kebutuhan TIK di SMA Negeri di Kota 
Bandung.  Untuk mengidentifikasi kebutuhan TIK 
pada SMA Negeri di Kota Bandung, dilihat dari 3 
(tiga) sudut pandang yaitu: Mentalitas Penggunaan 
TIK, Tingkat Kepentingan TIK, dan Tingkat 
Kepuasan Penggunaan TIK.  Untuk menjawab 
tingkat mentalitas penerimaan penggunaan TIK 
digunakan alat pengukuran dengan metode 
Technology Acceptance Model (TAM).  Untuk 
menjawab tingkat kebutuhan TIK digunakan alat 
pengukuran dengan metode Kano.   Dan untuk 

menjawab tingkat kepuasan penggunaan TIK 
digunakan alat pengukuran dengan metode EduQual 
(Educational Quality). 

Tujuan dari thesis ini adalah sebagai berikut:   
(1) Untuk mengetahui kebutuhan TIK untuk 
pengajaran pada SMU Negeri di kota Bandung,  (2) 
Untuk mengetahui kebutuhan TIK untuk 
administrasi manajerial organisasi pada SMU Negeri 
di kota Bandung, (3) Untuk mengetahui kebutuhan 
infrastruktur TIK pada SMA Negeri di Kota 
Bandung.  

Batasan masalah pada penelitian ini adalah 
sebagai berikut: (1) Organisasi yang 
dianalisa/diamati didalam penulisan penelitian ini 
terbatas pada lingkungan SMU Negeri di wilayah 
kotamadya Bandung dan dengan responden siswa, 
(2) Kajian identifikasi kebutuhan TIK dilakukan 
dengan menggunakan metode TAM, Kano dan 
dimensi EduQual  

 
2. Landasan Teori 

 
2.1 Model Kano 

Model Kano dikembangkan oleh Noriaki Kano 
(Kano, 1984). Model Kano adalah model yang 
bertujuan untuk mengklasifikasikan kepuasan 
pelanggan berdasarkan atribut-atribut dari produk 
maupun jasa berdasarkan pada kebutuhan 

No Makalah : 158 
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pelanggan. Model Kano biasanya digunakan dalam 
aktivitas-aktivitas seperti identifikasi kebutuhan 
konsumen, penentuan keperluan fungsional, 
pengembangan konsep dan analisis produk 
kompetitif.  Ide dasar metode Kano dapat dilihat 
pada Gambar 2-1 [5] dengan penjelasan sebagai 
berikut:  
 Tak terlihat dibuat terlihat (Invisible can be 

made visible) 
Kualitas yang diinginkan pelanggan sering tidak 
terlihat, digunakan Model Kano untuk 
menyatakan kebutuhan kualitas tersebut. 

 Kepuasan konsumen proporsional terhadap 
Fungsionalitas (Customer satistication is 
Propotional for Functional) 
Dalam kategori one dimensional atau 
performance needs, tingkat kepuasan pelanggan 
berhubungan linier dengan kinerja atribut, 
sehingga kinerja atribut yang tinggi akan 
mengakibatkan tingginya kepuasan pelanggan 
pula.  

 “Must Be” and “Attractive” Elements 
Must be atau basic needs, pelanggan menjadi 
tidak puas apabila kinerja dari atribut yang 
bersangkutan rendah. Tetapi kepuasan pelanggan 
tidak akan meningkat jauh di atas netral 
meskipun kinerja dari atribut tersebut tinggi.  

 Attractive atau excitement needs, tingkat 
kepuasan pelanggan akan meningkat sangat 
tinggi dengan meningkatnya kinerja atribut. 
Akan tetapi penurunan kinerja atribut tidak akan 
menyebabkan penurunan tingkat kepuasan. 

 
 

 
Gambar 1: Ide Dasar Metode Kano 

 
Model Kano dimulai dengan suatu survey terhadap 
pelanggan. Survey tersebut bertujuan untuk 
menanyakan tentang atribut produk, dan apa yang 
dirasakan pelanggan baik terhadap produk yang 
memiliki atribut (sufficiently) [2] maupun tidak 
(insufficiently).  Hasil survey dikelompokkan 
sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 2-1 [2]. 

 
Tabel 1: Penilaian Hasil Survey 

 

 
2.2 Model EduQual (Educational Quality) 

Dalam melakukan pengukuran performansi 
layanan suatu industri jasa biasanya digunakan 
metode SERVQUAL dari Parasuraman yang terdiri 
dari dimensi reliability, assurance, tangible, 
emphaty, dan responsiveness. Namun banyak 
peneliti yang mengkritik metode ini karena dirasa 
kurang merepresentasikan performansi industri jasa  
tertentu.  Salah satunya pada layanan pendidikan.  
EduQual merupakan metode pengukuran 
performansi khususnya pada layanan pendidikan.   
 
2.3 Technology Acceptance Model (TAM) 

Model TAM yang dikembangkan dari teori 
psikologis, menjelaskan perilaku pengguna 
komputer yaitu berlandaskan pada kepercayaan 
(belief), sikap (attitude), keinginan (intention), dan 
hubungan perilaku pengguna (user behavior 
relationship).  Tujuan model ini untuk menjelaskan 
faktor-faktor utama dari perilaku pengguna terhadap 
penerimaan pengguna teknologi. Secara lebih terinci 
menjelaskan tentang penerimaan TIK dengan 
dimensi-dimensi tertentu yang dapat mempengaruhi 
diterimanya TIK oleh pengguna (user). 

Model ini menempatkan faktor sikap dari tiap-
tiap perilaku pengguna dengan dua variabel yaitu : 

1. kemudahan penggunaan (ease of use) 
2. kemanfaatan (usefulness) 
Kedua variabel ini dapat menjelaskan aspek 

keperilakuan pengguna.   Kesimpulannya adalah 
model TAM dapat menjelaskan bahwa persepsi 
pengguna akan menentukan sikapnya dalam 
kemanfaatan penggunaan TIK.  Model ini secara 
lebih jelas menggambarkan bahwa penerimaan 
penggunaan TIK dipengaruhi oleh kemanfaatan 
(usefulness) dan kemudahan penggunaan (ease of 
use).   

 

 
Gambar 2. Technology Acceptance Model (TAM) 

(diadopsi dan dimodifikasi dari model Davis et al., 
1989). 

 
Model TAM (diadopsi dan dimodifikasi dari 

model Davis et al., 1989) terdiri dari 5 (lima) 
konstruk yang digambarkan pada Gambar 2-2 yaitu:  
1. Persepsi tentang kemudahan penggunaan 

(Perceived Ease Of Use) 
2. Persepsi terhadap kemanfaatan (Perceived 

Usefulness) 
3. Sikap penggunaan (Attitude Toward Using) 
4. Perilaku untuk tetap menggunakan (Behavioral 

Intention To Use) 
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5. Kondisi nyata penggunaan sistem (Actual 
System Usage). 

 
3. MODEL KONSEPTUAL 

 
Kebutuhan TIK pada SMA kota Bandung 

(Gambar 3-1), dilakukan dengan 2 (dua) model 
penelitian yaitu : 
1. Technology Acceptance Model (TAM) 

Tujuan model ini untuk menjelaskan faktor-
faktor utama dari perilaku pengguna teknologi 
informasi terhadap penerimaan penerimaan 
penggunaan teknologi informasi itu sendiri. 

2. Model Kano dengan Dimensi EduQual 
Tujuan Model Kano adalah untuk 
mengkategorikan atribut-atribut dari produk 
maupun jasa berdasarkan seberapa baik 
produk/jasa tersebut mampu memuaskan 
kebutuhan pelanggan (Irianty dan Widiawan, 
2004).   
Dalam melakukan pengukuran performansi 
layanan suatu industri jasa khususnya pada 
layanan pendidikan yaitu metode EduQual.  

 

 
Gambar 3. Model Konseptual Identifikasi 

Kebutuhan TIK pada SMA Negeri di Kota Bandung 
Identifikasi kebutuhan TIK pada SMA Negeri di 

Kota Bandung  yang diharapkan dalam penelitian ini 
digambarkan pada model konseptual pada gambar 3-
1 diatas.  Berdasarkan model konseptual penelitian 
ini ada hipotesa/dugaan sebagai berikut:  
1. Patut diduga adanya hubungan yang 

berpengaruh positif antara Tingkat Kepuasan 
Pendidikan untuk pangajaran dan manajemen 

(N) pada dengan Mentalitas Responden 
terhadap TIK (X1), Fasilitas TIK untuk 
pengajaran/manajemen (X2), Penggunaan TIK 
untuk pengajaran dan manajemen (Y),  Atribute 
EduQual (E) untuk SMA Negeri di Kota 
Bandung. 

2. Patut diduga adanya hubungan yang 
berpengaruh positif antara Penggunaan TIK 
untuk pengajaran dan manajemen (Y) dengan 
Mentalitas Penerimaan Responden terhadap TIK 
(X1), dan Fasilitas TIK untuk 
pengajaran/manajemen (X2) untuk SMA Negeri 
di Kota Bandung. 

3. Patut diduga adanya hubungan yang 
berpengaruh positif antara Model TAM, Kano, 
dan Dimensi Eduqual dalam identifikasi 
kebutuhan TIK untuk SMA Negeri di Kota 
Bandung. 

 
4. PENGOLAHAN, DAN ANALISIS DATA 

 
Penelitian ini dilakukan pada Sekolah Menengah 

Atas Negeri (SMAN) di Kota Madya Bandung.  
Penentuan jumlah sampel berdasarkan jumlah 

populasi jumlah responden siswa SMAN Kota 
Madya Bandung, dengan persen kelonggaran 
ketidaktelitian sebesar 0,05 digambarkan pada Tabel 
2. 
 
Tabel 2: Jumlah Sampel Penelitian 
No. Responden Populasi Sampel 
1 Siswa 29.395 395 

 
Data dalam penelitian diperoleh dari responden 

Siswa SMAN di Kota Madya Bandung.  Data dari 
responden diperoleh melalui wawancara dan 
penyebaran kuesioner.  Penyebaran kuesioner 
dilakukan secara langsung dengan mendampingi 
responden mengisi kuesioner, hal ini dilakukan 
untuk menjelaskan hal-hal yang tidak dimengerti 
responden dengan tujuan agar apa yang menjadi 
jawaban responden sesuai dengan yang dimaksud 
pertanyaan dalam kuesioner.   
Tingkat korelasi hubungan antar variabel dapat 
diinterpretasikan dalam Tabel 3 dibawah ini. 
 
Tabel 3: Interpretasi hubungan antar variabel 
No. Nilai hubungan antar 

variabel 
Arti hubungan antar variabel 

1. 0,05 s/d 0,24 Berpengaruh positif, dan tidak signifikan 
2. 0,25 s/d 0,44 Berpengaruh positif 
3. 0,45 s/d 1 Berpengaruh positif dan siginifikan 

 
Adapun hasil pengolahan data dapat dilihatkan pada 
Gambar 4 dibawah ini. 
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Gambar 4 Variabel/atribut kualitas pelayanan jasa 
yang diinginkan Siswa 

 
 Analisa Korelasi dan Interpretasi Hasil 

Analisa korelasi dan interpretasi hasil 
berdasarkan pada paparan data gambar 4 untuk 
responden Siswa adalah sebagai berikut: 
H0: Hubungan Penggunaan TIK untuk pengajaran 
dan manajemen (Y) terhadap Tingkat Kepuasan 
Pendidikan untuk pangajaran dan manajemen (N) 
mempunyai nilai korelasi 0,669. 
H1: Hubungan Fasilitas TIK untuk 
pengajaran/manajemen (X2) terhadap Penggunaan 

TIK untuk pengajaran dan manajemen (Y) 
mempunyai nilai korelasi 0,643. 
H2: Hubungan Mentalitas Penggunaan TIK 
Responden (X1) terhadap Penggunaan TIK untuk 
pengajaran dan manajemen (Y) mempunyai nilai 
korelasi 0,291. 
H3: Hubungan Mentalitas Penggunaan TIK 
Responden (X1) terhadap  Fasilitas TIK untuk 
pengajaran/manajemen (X2) mempunyai nilai 
korelasi 0,254.        
H4: Hubungan Atribut EduQual (E) terhadap 
Tingkat Kepuasan Pendidikan untuk pangajaran dan 
manajemen (N) mempunyai nilai korelasi 0,428. 
F1-P1: Hubungan Fasilitas TIK untuk kelas (F1) 
terhadap Penggunaan TIK untuk pengajaran (P1) 
memiliki nilai korelasi 0,477. 
F1-M1: Hubungan Fasilitas TIK untuk kelas (F1) 
terhadap Penggunaan TIK untuk manajemen (M1) 
memiliki nilai korelasi 0,519.  
F2-P1: Hubungan Fasilitas TIK untuk laboratorium 
(F1) terhadap Penggunaan TIK untuk pengajaran 
(P1) memiliki nilai korelasi 0,560. 
F2-M1: Hubungan Fasilitas TIK untuk laboratorium 
(F2) terhadap Penggunaan TIK untuk manajemen 
(M1) memiliki nilai korelasi 0,547.  
F3-P1: Hubungan Fasilitas TIK untuk kantor (F3) 
terhadap Penggunaan TIK untuk pengajaran (P1) 
memiliki nilai korelasi 0,393. 
F3-M1: Hubungan Fasilitas TIK untuk kantor (F3) 
terhadap Penggunaan TIK untuk manajemen (M1) 
memiliki nilai korelasi 0,604.  
D3-P2: Hubungan Sarana prasarana (D3) terhadap 
Penggunaan TIK untuk kualitas pengajaran (P2) 
memiliki nilai korelasi 0,535. 
D3-M2: Hubungan Sarana prasarana (D3) terhadap 
Penggunaan TIK untuk kualitas manajemen (M2) 
memiliki nilai korelasi 0,645. 
D1-P2: Hubungan Penyampaian pengajaran (D1) 
terhadap Penggunaan TIK untuk kualitas 
pengajaran (P2) memiliki nilai korelasi 0,023. 
D1-M2: Hubungan Penyampaian pengajaran (D1) 
terhadap Penggunaan TIK untuk kualitas 
manajemen (M2) memiliki nilai korelasi 0,039.  
 
Tingkat kepentingan Kebutuhan TIK untuk SMA 
Negeri di Kota Bandung dengan perhitungan 
menggunakan metode KANO didapatkan nilai 
tertinggi pada atribut One Dimensional (satu 
ukuran) dengan nilai 66,86%.  Arti dari pengukuran  
One Dimensional (satu ukuran) adalah semakin 
dipenuhinya kebutuhan TIK maka secara linier akan 
semakin menambah tingkat kepuasan pendidikan.  

 
 Pengujian Hipotesa  

Berdasarkan paparan data, analisa, dan 
interpretasi hasil, maka dilakukan pengujian 
hipotesa penelitian untuk responden Siswa bahwa:  
1. Adanya hubungan yang berpengaruh positif 

antara Tingkat Kepuasan Pendidikan untuk 
pangajaran dan manajemen (N) dengan 
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Mentalitas Penggunaan TIK Responden (X1), 
Fasilitas TIK untuk pengajaran/manajemen 
(X2), Penggunaan TIK untuk pengajaran dan 
manajemen (Y),  Atribut EduQual (E) untuk 
SMA Negeri di Kota Bandung. 

Adanya hubungan yang berpengaruh positif 
dari korelasi antar variabel/atribut diatas (H0, 
H1, H2, H3, dan H4 pada analisa korelasi dan 
interpretasi hasil), dan tingkat kepentingan 
Kebutuhan TIK untuk SMA Negeri di Kota 
Bandung dengan perhitungan menggunakan 
metode KANO didapatkan nilai tertinggi pada 
atribut One Dimensional (satu ukuran) dengan 
nilai 66,86% (pada analisa korelasi dan 
interpretasi hasil), maka Hipotesa diatas 
Diterima. 

2. Adanya hubungan yang berpengaruh positif 
antara Penggunaan TIK untuk pengajaran dan 
manajemen (Y) dengan Mentalitas Penerimaan 
Responden terhadap TIK (X1), dan Fasilitas 
TIK untuk pengajaran/manajemen (X2) untuk 
SMA Negeri di Kota Bandung. 

Adanya hubungan yang berpengaruh positif 
dari korelasi antar variabel/atribut diatas (H1, 
H2, dan H3 pada analisa korelasi dan 
interpretasi hasil), dan tingkat kepentingan 
Kebutuhan TIK untuk SMA Negeri di Kota 
Bandung dengan perhitungan menggunakan 
metode KANO didapatkan nilai tertinggi pada 
atribut One Dimensional (satu ukuran) dengan 
nilai 66,86% (pada analisa korelasi dan 
interpretasi hasil), maka Hipotesa diatas 
Diterima. 

3. Adanya hubungan yang berpengaruh positif 
antara Model TAM, Model KANO, dan Model 
Eduqual dalam identifikasi kebutuhan TIK untuk 
SMA Negeri di Kota Bandung. 

Adanya hubungan yang berpengaruh positif 
dari korelasi antar variabel/atribut untuk Model 
TAM (H1, H2, dan H3 pada analisa korelasi 
dan interpretasi hasil), Model EduQual (H4 
pada analisa korelasi dan interpretasi hasil), 
Keterkaitan Model TAM dengan Model 
EduQual (H0 pada analisa korelasi), dan  
tingkat kepentingan Kebutuhan TIK untuk SMA 
Negeri di Kota Bandung dengan perhitungan 
menggunakan Model KANO didapatkan nilai 
tertinggi pada atribut One Dimensional (satu 
ukuran) dengan nilai 66,86% (pada analisa 
korelasi dan interpretasi hasil), maka Hipotesa 
diatas Diterima. 

4. Hasil pengukuran menunjukan nilai korelasi 
antara 0,05 s/d 0,45 (berpengaruh dan positif) 
antara Penyampaian pengajaran terhadap 
Penggunaan TIK untuk kualitas pengajaran dan 
manajemen (D1-P2, dan D1-M2 pada analisa 
korelasi dan interpretasi hasil).   

Adanya pengaruh dan positif yang kecil 
antara Penyampaian pengajaran terhadap 
Penggunaan TIK untuk kualitas pengajaran dan 

manajemen, menunjukan bahwa SMA Negeri di 
Kota Bandung masih belajar dalam  penggunaan 
TIK untuk pengajaran dan manajemen.  Jadi 
menurut klasifikasi tahap penggunaan TIK 
dalam pembelajaran menurut UNESCO 
Bangkok, SMA Negeri di Kota Bandung 
termasuk pada Tahap applying, yaitu tahap 
dimana TIK telah dijadikan sebagai obyek 
untuk dipelajari (mata pelajaran). 

5. Kebutuhan infrastruktur TIK pada SMAN di 
Kota Bandung dapat dilihat dari nilai korelasi 
diatas 0,45 untuk Fasilitas TIK untuk kelas, 
laboratorium, dan kantor terhadap 
kualitas/penggunaan TIK untuk pengajaran dan 
manajemen (F1-P1, F1-M1, F2-P1, F2-M1, F3-
M1, D3-P2, dan D3-M2 pada analisa korelasi 
dan interpretasi hasil).  Terkecuali Fasilitas TIK 
untuk kantor terhadap penggunaan TIK untuk 
pengajaran (F3-P1 pada analisa korelasi dan 
interpretasi hasil) yang memiliki nilai korelasi 
0,393.  
Berdasarkan analisis diatas menggambarkan 
adanya hubungan yang berpengaruh positif 
antara Kebutuhan infrastruktur TIK (Fasilitas 
TIK untuk kelas, laboratorium, dan kantor) 
terhadap kualitas/penggunaan TIK untuk 
pengajaran dan manajemen. 

 
5. Kesimpulan dan Saran 

 
5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian 
Identifikasi Kebutuhan TIK untuk SMA Negeri di 
Kota Bandung adalah sebagai berikut: 
1. Hasil perhitungan korelasi antara Tingkat 

Mentalitas Pengguna TIK,  Tingkat 
Kepentingan/Kebutuhan TIK, dan Dimensi 
EduQual terhadap Kualitas Pendidikan SMA 
Negeri di Kota Bandung, untuk setiap responden 
menunjukan nilai rata-rata diatas 0,45 
(berpengaruh positif dan signifikan).   

2. Hasil perhitungan korelasi antara Persepsi 
Penggunaan TIK (Persepsi Kemudahan TIK, 
Persepsi Manfaat TIK), dan Fasilitas TIK 
(Fasilitas TIK untuk di Kelas, Laboratorium, dan 
Kantor SMA) terhadap penggunaan TIK (untuk 
Pengajaran dan Manajerial) pada SMA Negeri 
di Kota Bandung, untuk responden Siswa hanya 
korelasi  Fasilitas TIK (Fasilitas TIK untuk di 
Kelas, Laboratorium, dan Kantor SMA) terhadap 
penggunaan TIK (untuk Pengajaran dan 
Manajerial) pada SMA Negeri di Kota Bandung, 
menunjukan nilai rata-rata diatas 0,45 
(berpengaruh positif dan signifikan).   

3. Hasil perhitungan menunjukan nilai korelasi 
antara tingkat mentalitas penggunaan TIK 
dengan Model TAM, tingkat 
kepentingan/kebutuhan TIK dengan Model 
Kano, dan tingkat kualitas pendidikan SMAN di 
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Kota Bandung dengan Model EduQual rata-rata 
diatas 0,45 (berpengaruh positif dan signifikan).  

4. Hasil pengukuran menunjukan nilai korelasi 
antara 0,05 s/d 0,45 (berpengaruh dan positif) 
antara Penyampaian pengajaran terhadap 
Penggunaan TIK untuk kualitas pengajaran dan 
manajemen untuk setiap responden. 
Adanya pengaruh dan positif yang kecil, antara 
Penyampaian pengajaran terhadap Penggunaan 
TIK untuk kualitas pengajaran dan manajemen, 
menunjukan bahwa SMA Negeri di Kota 
Bandung masih belajar dalam  penggunaan TIK 
untuk pengajaran dan manajemen.  Jadi menurut 
klasifikasi tahap penggunaan TIK dalam 
pembelajaran menurut UNESCO Bangkok, SMA 
Negeri di Kota Bandung termasuk pada tahap 
applying, yaitu tahap dimana TIK telah dijadikan 
sebagai obyek untuk dipelajari (mata pelajaran). 

5. Kebutuhan infrastruktur TIK pada SMAN di 
Kota Bandung dapat dilihat dari nilai korelasi 
diatas 0,45 untuk Fasilitas TIK untuk kantor 
terhadap kualitas/penggunaan TIK untuk 
manajemen. Sedangakan nilai korelasi antara 
0,05 s/d 0,45 untuk Fasilitas TIK untuk 
kelas/laboratorium terhadap 
kualitas/penggunaan TIK untuk pengajaran.  
Berdasarkan data diatas menunjukan bahwa 
kebutuhan Infrastruktur TIK pada SMA Negeri 
di Kota Bandung masih berfokus pada fasilitas 
TIK untuk kantor yang menunjang terhadap 
penggunaan TIK untuk manajemen SMA Negeri 
di Kota Bandung.   

 
5.2 Saran 

Saran dari hasil penelitian yang dilakukan untuk 
Mengetahui Kebutuhan TIK untuk SMA Negeri di 
Kota Bandung adalah sebagai berikut: 
1. Penelitian identifikasi Kebutuhan TIK, bisa 

dikembangkan berdasarkan model-model lain 
sebagai perbandingan cara identifikasi kebutuhan 
TIK. 

2. Penelitian identifikasi Kebutuhan TIK, bisa 
dikembangkan untuk lembaga pendidikan 
lainnya dengan dimensi EduQual yang 
disesuaikan terhadap cetak biru organisasi 
lembaga pendidikan bersangkutan. 
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Abstrak 
 

Pembangunan Perpustakaan Digital (e-Library) merupakan salah satu perhatian manajemen Perpustakaan 
Nasional dalam rangka mewujudkan berbagai penggerak bisnis (business driver) antara lain: (1) Undang-undang 
Nomor 43 tahun 2007, tentang Perpustakaan; (2) arahan dalam dengar pendapat dengan DPR-RI komisi X pada 
bulan oktober 2007, yang meminta agar Perpustakaan Nasional RI memprioritaskan pembangunan perpustakaan 
digital secara simultan (Multi Years); (3) Inisiatif pembangunan World Digital Library (WDL) yang dibahas 
dalam UNESCO Experts Meeting on the World Digital Library menghendaki Perpusnas RI sebagai fasilitator 
nasional; (3) UU No. 4 Tahun 1990 Tentang Deposit. Perpustakaan Nasional telah membuat Grand Desain 
Perpustakaan Digital Nasional pada tahun 2009 untuk periode 2010-2014, masalahnya adalah bagaimana Grand 
Desain Perpustakaan Digital Nasional tersebut dapat diimplementasikan dan dipahami dari berbagai sudut 
pandang stakeholder , baik dari sisi manajemen yang berasal dari berbagai unit kerja terkait, perencana dan 
pengelola TI (database dan aplikasi) agar dapat dengan mudah dimonitor dan dievaluasi keberhasilannya dan  
mampu mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi.Kerangka (Framework) arsitektur enterprise yang 
digunakan dalam menjawab permasalahan tersebut menggunakan kerangka TOGAF (The Open Group 
Architecture Framework),  meliputi visi arsitektur, arsitektur bisnis, arsitektur data, aristektur aplikasi, arsitektur 
teknologi. Penelitian menghasilkan aristektur enterprise perpustakaan digital meliputi Visi Arsitektur antara lain: 
Indikator Kinerja Program Pengembangan Perpustakaan yang berfokus pada tujuan tercapainya Perpustakaan 
Digital kepada stakeholder terkait; dan Prinsip-prinsip Arsitektur. Arsitektur Bisnis berupa : Arsitektur Bisnis 
saat ini, arsitektur bisnis target serta analisis kesenjangannya. Arsitektur Data berupa : arsitektur data saat ini, 
arsitektur data target beserta analisis kesenjangannya. Arsitektur Aplikasi berupa : arsitektur aplikasi saat ini, 
arsitektur aplikasi target beserta analisis kesenjangannya. Arsitektur Teknologi berupa : arsitektur teknologi saat 
ini, arsitektur teknologi target beserta analisis kesenjangannya. 
 
 
Kata kunci: Perpustakan Digital, TOGAF, Enterprise Architecture. 

 
 
1. Pendahuluan 
 

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, 
telah memanfaatkan teknologi informasi dalam 
menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Penerapan 
teknologi informasi di Perpustakaan Nasional 
difungsikan dalam berbagai bentuk, diantaranya 
ialah sebagai sistem informasi manajemen 
perpustakaan terpadu. Bidang pekerjaan yang 
diintegrasikan dalam sistem ini adalah pengadaan, 
katalogisasi, sirkulasi, preservasi dan statistika 
bibliometrik bahan perpustakaan. Di samping itu 
penerapan teknologi informasi di Perpustakaan 
Nasional juga dimanfaatkan sebagai sara pendukung 
dalam menyimpan, mendapatkan, menyebarluaskan 
informasi dan komunikasi dalam layanan 
perpustakaan. Lebih jauh, hal yang mendasari perlu 
ditingkatkannya upaya pemenuhan kebutuhan 

informasi masyarakat dengan menerapkan teknologi 
informasi dan komunikasi di Perpustakaan Nasional 
RI, seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang 
Nomor 43 tahun 2007, tentang Perpustakaan pasal 
12 ayat 1, pasal 14 ayat 3, pasal 19 ayat 2, pasal 22 
ayat 3, pasal 23 ayat 5, pasal 24 ayat 3, pasal 38 ayat 
2, pasal 42 ayat 3 

Untuk memastikan keberhasilan implementasi 
integrasi Sistem Informasi tersebut, manajemen 
menghendaki sebuah rancangan arsitektur enterprise 
meliputi : arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur 
aplikasi, arsitekur teknologi dalam satu kesatuan 
rencana induk pengembangan yang tepat , 
mendukung implementasi dan integrasi sistem 
informasi dilingkungan PNRI yang mengacu kepada 
standar best practice yang sudah terbukti digunakan 
secara internasional. 

No Makalah : 159
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Salah satu kerangka perancangan arsitektur 
enterprise adalah  The Open Group Architecture 
Framework (TOGAF). TOGAF memberikan metode 
yang detil mengenai bagaimana membangun, 
mengelola, dan mengimplementasikan Enterprises 
Architecture (EA) dan Sistem Informasi yang 
disebut dengan Architecture Development Method 
(ADM), ADM merupakan hasil dari kerjasama 
praktisi arsitektur dalam Open Group Architecture 
Forum . Studi kasus penerapan perencanaan 
arsitektur enterprise di Perpustakaan Nasional 
Republik Indonesia ini untuk membangun dan 
mengembangkan keselarasan antara pengelolaan 
sistem informasi dan teknologi dengan strategi bisnis 
sehingga mencapai tujuan organisasi. 
 
2. Kajian Literatur 
 

Pada bagian ini akan dijelaskan beberapa teori, 
antara lain: Perpustakaan Digital, Enterprise 
Architecture, dan TOGAF. Berikut akan dipaparkan 
terlebih dahulu definisi mengenai Perpustakaan 
Digital. 
 
2.1 Enterprise Architecture 
 

Definisi Arsitektur Enterprise telah mengalami 
evolusi dalam beberapa tahun terakhir. The E-
Government Act of 2002 (Public Law (PK) 107-347) 
menyatakan Arsitektur Enterprise berarti (i) basis 
aset strategi informasi yang menjelaskan misi; (ii) 
infomasi yang dibutuhkan untuk mencapai misi; (iii) 
teknologi yang dibutuhkan untuk mencapai misi; dan 
(iv) proses transisional untuk menerapkan teknologi 
baru dalam merespon kebutuhan-kebutuhan 
perubahan. Aristektur Enterprise meliputi (i) 
arsitektur dasar (baseline);(ii) arsitektur target; dan 
(iii) urut-urutan perencanaan [1]. 

Banyak yang telah berusaha untuk merumuskan 
suatu pendekatan atau kerangka dalam 
pengembangan Enterprise Architecture (EA), dari 
waktu ke waktu semakin bertambah jumlahnya , 
berikut ini beberapa kerangka aristektur yang 
dikenal antara lain [2] :  
• The Open Group Architecture Framework 

(TOGAF) 
• Zachman Enterprise Architecture Framework 
• Extended Enterprise Architecture Framework 

(E2AF) 
• Enterprise Architecture Planning (EAP) 
• Federal Enterprise Architecture Framework 

(FEAF) 
• Treasury Enterprise Architecture Framework 

(TEAF) 
• Capgemini’s Integrated Architecture Framework 

(IAF) 
• Joint Technical Architecture (JTA) 
• Command, Control, Communications, 

Computers, Intelligence, Surveillance, and 
Reconnaissance (C4ISR) and DoDAF 

• Department of Defense Technical Reference 
Model (DoD TRM) 

• Technical Architecture Framework for 
Information Management (TAFIM) 

 
Berbagai kerangka EA tersebut memilki hubungan 
yang mempengaruhi kehadirannya, berikut ini 
gambar hubungan berbagai EA yang ada 
diilustrasikan pada gambar berikut ini: 
 

 
 
 

Gambar 1 Hubungan antara beberapa model kerangka 
arsitektur [2] 

 
Definisi lain mengenai Arsitektur Enterprise adalah 
kumpulan prinsip, metode dan model yang bersifat 
masuk akal yang digunakan untuk mendesain dan 
merealisasikan sebuah struktur organisasi enterprise, 
proses bisnis, sistem informasi dan infrastrukturnya 
[4]. 
 
2.2 Perpustakaan Digital 
 
Istilah perpustakaan digital (Digital Library) atau 
perpustakaan maya (Virtual Library) dipakai secara 
bergantian dengan istilah perpustakaan elektronik 
(Electronic Library atau disingkat e-Library). 
Meskipun terdapat perbedaan penyebutan namun 
secara umum istilah tersebut mengacu pada 
pemahaman bahwa perpustakaan digital bukan 
merupakan suatu entitas tunggal perpustakaan, 
melainkan merupakan organisasi, asosiasi atau 
jaringan kerja sama yang terdiri atas lebih dari satu 
perpustakaan. Untuk itu, perpustakaan digital 
memerlukan teknologi untuk menghubungkan 
banyak resource, perpustakaan dan pelayanan 
informasi yang berorientasi pada kepuasan 
pengguna. Hubungan antarperpustakaan anggota 
perpustakaan digital bersifat transparan dengan 
tujuan untuk menyediakan akses dan pelayanan 
informasi secara universal [3]. 
 
Secara terminologis perpustakaan digital dimaknai 
sebagai organisasi yang menyediakan berbagai 
sumber daya, termasuk staf yang mampu melakukan 
pekerjaan menyeleksi, menata, menyediakan akses 
intelektual, menginterpretasikan, mendistribusikan, 
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melestarikan keutuhan koleksi karya  digital, 
termasuk  memastikan ketersediaannya  dari waktu 
ke waktu, agar  bisa didapat dengan mudah dan 
murah oleh komunitas atau sekumpulan komunitas 
tertentu [1]. 
 
2.3 TOGAF 
 

The Open Group Architecture Framework atau 
TOGAF dikembangkan oleh the Open Group pada 
tahun 1995 sebagai best practice dalam 
pengembangan arsitektur TIK. Kerangka arsitektur 
tersebut terinspirasi oleh the Technical Architecture 
Framework for Information Management (TAFIM) 
yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan 
Amerika Serikat. Hingga kini, TOGAF sudah 
dikembangkan hingga versi ke-9 yang dirilis pada 
Februari 2009. Dalam pengembangan arsitekturnya, 
TOGAF memiliki metode tersendiri yang telah 
dirumuskan oleh para ahli arsitektur TIK. Berikut ini 
akan dijelaskan metode pengembangan arsitektur 
TOGAF. 

 

 
 

Gambar 2. TOGAF ADM [5] 
 

The Open Group merumuskan sebuah metode 
dalam pengembangan EA yang diberi nama TOGAF 
ADM (Architecture Development Method) [5]. 
Metode tersebut terdiri dari beberapa tahap yang 
memiliki proses yang bersifat iteratif (lihat Gambar 
2). Seluruh tahapan pada TOGAF ADM merujuk 
pada kebutuhan organisasi. Seluruh tahap tersebut 
didasarkan pada prinsip-prinsip pengembangan 
arsitektur TOGAF. 

TOGAF memiliki empat pilar dalam 
pengembangan arsitektur TIK, yaitu Arsitektur 
Bisnis, Data,Aplikasi,  dan Teknologi. Berikut ini 
adalah penjelasan mengenai keempat pilar tersebut: 
(a) Arsitektur Bisnis, mendefinsikan strategi 

bisnis, pengelolaan, pengorganisasian, dan 
proses bisnis kunci;  

(b)  Arsitektur Data, mendeskripsikan struktur logis 
dan fisik aset data serta pengelolaan sumber 
daya data suatu organisasi; 

(c)  Arsitektur Aplikasi, menyediakan cetak biru 
sistem aplikasi individu untuk di pasang, 
interaksi diantara sistem aplikasi tersebut, 
hubungannya dengan proses bisnis utama suatu 
organisasi; 

(d)  Arsitektur Teknologi, mendesikripsikan 
kapabilitas logis software dan hardware yang 
dibutuhkan untuk mendukung kegiatan bisnis, 
data dan layanan aplikasi. 

 
3. Hasil Penelitian 
 

Pada bagian ini akan dipaparkan beberapa 
keluaran hasil penelitian Arsitektur Perpustakaan 
Digital Nasional berdasarkan kerangka TOGAF, 
yaitu Arsitektur Bisnis, Data, Aplikasi, dan 
Teknologi. Keempat komponen arsitektur tersebut 
merupakan bagian yang tak terpisahkan dan harus 
sejalan antara satu komponen dengan yang lainnya. 
 
3.1 Visi Aristektur 

 
Dalam mendefinisikan Visi Arsitektur ini, 

penulis mengikuti beberapa tahapan dan pendekatan 
berdasarkan kerangka TOGAF. Pendekatan yang 
dilakukan untuk mendefinisikan visi arsitektur antara 
lain dengan memahami kunci utama visi arsitektur 
berupa : (a) Pemahaman Visi, Misi dan Tujuan 
Perpustakaan Nasional; (b) Pendefinisian Indikator 
Kinerja Program Pengembangan Perpustakaan pada 
Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan 
Jasa Informasi; (c) Mengembangkan prinsip-prinsip 
arsitektur meliputi prinsip-prinsip organisasi, data , 
aplikasi dan teknologi. 
 
Berikut ini contoh indikator kinerja program 
pengembangan puspustakaan yang  telah di fokuskan 
pada lingkup Deputi Bidang Pengembangan Bahan 
Pustaka dan Jasa Informasi beserta jajaran eselon II 
dibawahnya. 
 
Tabel 1. Indikator Kinerja Program Pengembangan 
Perpustakaan 

Tujuan Indikator Kinerja 
Target 

2014 

Meningkatnya 
koleksi 
Perpustakaan 
Nasional 
 
Unit Pelaksana: 
 
Pusat 
Pengembangan 
Koleksi dan 
Pengolahan 
Bahan 
Pustaka 

- Jumlah bahan 
pustaka yang 
diadakan 

440.000 

-Jumlah bahan 
pustaka yang diolah 
sampai siap layan 

280.000 

-Jumlah pedoman 
pengolahan bahan 
pustaka 

45 

-Jumlah data 
bibliografi dan 
authoriry koleksi 
Perpustakaan 

280.000 
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Nasional 

-Jumlah perpustakaan 
di Indonesia 
melaksanakan 
pengolahan sesuai 
standart 

260 

Meningkatnya 
pengelolaan  
dan 
pendayagunaan 
terbitan 
nasional hasil 
pelaksanaan 
UU karya cetak 
dan karya rekam. 
 
Unit Pelaksana: 
Direktorat 
Deposit 
Bahan Pustaka 

-Jumlah terbitan 
nasional dan terbitan 
internasional 
mengenai Indonesia 
yangterhimpun dan 
terkelola 

296.814 

-Jumlah terbitan 
nasional yang terdata 
dalam Bibliografi 
Nasional (BNI)  

9.103 

-Jumlah data 
bibliografis Koleksi 
perpustakaan di 
seluruh Indonesia 
yang terdata dalam 
Katalog Induk 
Nasional (KIN) 

4.369.200 

 
 

Berikut ini beberapa prinsip-prinsip yang 
didefinisikan , meliputi prinsip bisnis, prinsip data, 
prinsip aplikasi, prinsip teknologi. 
 Prinsip Arsitektur Bisnis : Patuh terhadap 

peraturan dan perundangan yang berlaku 
Arsitektur Bisnis harus patuh dengan mandat 
legislatif, permintaan eksektutif, peraturan dan 
perundangan dari pemerintah atau petunjuk 
pelaksana peraturan lainnya 

 Prinsip Arsitektur Data: Data dapat 
berbagi pakai (Share) 
Pengguna memiliki akses ke data yang 
diperlukan untuk melaksanakan tugas mereka, 
oleh karena itu, data di share di seluruh fungsi 
enterprises. 

 Prinsip Arsitekutur Aplikasi: Akuisisi 
Aplikasi  
Akusisi aplikasi, pengadaan aplikasi dilakukan 
sedapat mungkin meng-akuisisi aplikasi yang 
sudah disediakan oleh pihak berkewenangan 
secara regulasi ataupun aplikasi yang sudah 
teruji sebagai praktik baik di pasaran sebelum 
mengembangkan apllikasi dari awal. 

 Prinsip Teknologi : Interoperability 
Perangkat lunak pendukung dan perangkat keras 
harus memenuhi standar yang ditetapkan dan 
mendukung interoperabilitas data, aplikasi dan 
teknologi. 

 

3.2 Arsitektur Bisnis 
 
Pengetahuan tentang Arsitektur Bisnis merupakan 
prasyarat untuk pengembangan arsitektur enterprise 
dalam setiap domain lainnya (Data, Aplikasi, 
Teknologi). Pembuatan arsitektur bisnis dilakukan 
dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

 Membuat Arsitektur Bisnis saat ini,  
 Mendefinsikan Arsitektur Bisnis Target, dengan 

mengidentifikasi penggerak bisnis (business 
driver) , identifikasi masalah dan sasaran 

 
a) Arsitektur Bisnis saat ini 
Arsitektur Bisnis saat ini dimodelkan dengan teknik 
Rich Pictire sebagai viewpoint untuk para 
stakeholder level manajemen terhadap alur proses 
bisnis secara garis besar serta mengidentifikasi 
informasi-informasi yang mengalir dari dan ke aktor 
yang terlibat sebagaimana terlihat pada gambar 
berikut ini. 

 
Berdasarkan pemahaman pada model rantai nilai 
tersebut, berikutnya penulis mengidentifikasi dan 
membuat viewpoint yang direkomendasikan dalam 
TOGAF ADM sebagai petunjuk stakeholder terkait 
dalam menggali kebutuhan-kebutuhannya pada 
masing-masing Unit Kerja setingkat eselon II. 
Adapun viewpoint yang dihasilkan berupa : 
1. Unit Kerja dan Peranannya (Tugas Pokok dan 

Fungsi) 
2. Daftar Layanan Hasil Kerja (Business Service / 

Function Catalog) 
3. Dekomposisi Fungsi (Decomposition Function) 
4. Pemodelan Proses (Modeling Process) 

menggunakan Activity Diagram pada beberapa 
proses bisnis terkait. 

 
 
b) Arsitektur Bisnis Target 
Model Arsitektur Bisnis menggambarkan 
komponen-komponen yang ada, serta hubungan 
diantara komponen –kompone tersebut yang 
membangun arsitektur bisnis sebagaimana diuraikan 
dalam penjelasan arsitektur bisnis target.  
Tabel berikut ini menjelaskan salah satu penjabaran 
dari arsitektur bisnis target  untuk fungsi : akuisisi 
bahan pustaka. 
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Tabel 2. Penjelasan Aristektur Bisnis Target 
 

Proses 
Bisnis 

Permasala
han  

Sasasan 
Perbaikan 

Unit 
Kerja 

Ukuran  

Pemesanan 
Bahan 
Pustaka  

Pemesanan 
Bahan 
Pustaka 
kurang 
didukung 
oleh data-
data yang 
berasal dari 
historikal 
pemesanan 
sebelumnya 

Mendeteksi 
lebih dini 
kebutuhan 
bahan 
pustaka 
yang harus 
dipesan 

Bidang 
Akuisisi 

Jumlah 
bahan 
pustaka 
yang 
diadakan 

Penerimaan 
Bahan 
Pustaka 
hasil 
akuisisi 
(pembelian, 
Hibah, 
tukar 
menukar, 
surplus) 

Kurangnya 
upaya 
kerjasama 
untuk 
mengumpul
kan bahan 
pustaka 
hibah, tukar 
menukar , 
surplus 
 

Meningkatk
an 
kecepatan 
proses 
penerimaan 
bahan 
pustaka 
hasil 
akuisisi  

Bidang 
Akuisisi 

Jumlah 
bahan 
pustaka 
yang 
diadakan 

 
c) Analisis Kesenjangan Arsitektur Bisnis 
Analisis kesenjangan antara arsitektur bisnis saat ini 
dengan arsitektur bisnis target diidentifikasi dari 
sasaran perbaikan dan kemampuan pemenuhannya. 
 
Berikut ini contoh analisis kesenjangan dari fungsi 
akuisisi bahan pustaka. 
 
Tabel 4.Analisis Kesenjangan Arsitektur Bisnis 
 
Proses Bisnis Sasasan Perbaikan Kesenjangan  

Pemesanan 
Bahan Pustaka  

Mendeteksi lebih dini 
kebutuhan bahan 
pustaka yang harus 
dipesan 

Penambahan fitur 
laporan statistik 
dari  Modul 
Akuisisi 

Penerimaan 
Bahan Pustaka 
hasil akuisisi 
(pembelian, 
Hibah, tukar 
menukar, 
surplus) 

Meningkatkan 
kecepatan proses 
penerimaan bahan 
pustaka hasil akuisisi  

User Interface 
Entri data hasil 
penerimaan agar 
dibuat lebih 
konsisten 
navigasinya 

Penerimaan 
bahan 
perpustakaan 
alih media hasil 
Preservasi 

Mengurangi waktu 
transmisi data hasil 
alihmedia kedalam 
database sistem 
perpustakaan terpadu 

Proses import data 
hasil preservasi 
kedalam database 
sistem 
perpustakaan 
terpadu masih 
dilakukan dengan 
menggunakan 
media CD 

 
3.3 Arsitektur Data 
Arsitektur data didefinisikan berdasarkan kebutuhan 
bisnisyang menggambarkan hubungan antar 
komponen data yang digunakan,  pengguna yang 
meng-akses data tersebut, serta mekanisme 
integrasinya untuk penerapan data sharing dan 
membentuk suatu data warehouse Deputi Bidang 
Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi. 

Web data 
(Image,Vidoe,Audio)

S D

Text files

- Modul Produsen KC/KR
- Modul Akuisisi
- Modul Katalog
- Modul Sirkulasi
- Modul OPAC
- Modul Keanggotaan 
- Modul Preservasi.

Web Archiving

Web Portal

Web data 
(Image,Vidoe,Audio)

S D

Text files

Database Web Portal
(Oracle RDBMS)

ETL 
(Extract,Transfrom, Load)

PL/SQL for Oracle DB
ODBC for Non Oracle 
and Text Files (XLS, 
CSV, etc)
XLS Query, Propietary 
Program for Web data

DW System Manager

Scheduler

Database
Bilbliografi
Daerah / 
Perpusktaaan Mitra

Database Warehouse
Perpustakaan Digital

Data Mart

Database INLIS
(Oracle )

EIS Tools

Data Mart

10%
20%

70%

100% 90% 80% 70%

User Internal
(Unit Kerja)

User Public

Perpustakaan Mitra

User Eksekutif

Data Penerbit
Data Anggota
Data Master Katalog
Data Bibliografi
Data Peminjaman BP
Data Pengembalian  BP

Upload 
melalui web

Import

Gambar 6. Model Arsiektur Data  

Kebutuhan data untuk mendukung proses bisnis 
terdiri dari data terstruktur dan data tidak terstrukur. 
Data terstruktur terdiri dari data-data untuk 
mendukung fungsi utama perpustakaan digital terdiri 
dari data penerbit, data anggota perpustakaan, data 
master katalog, data bibliografi , data peminjaman , 
dan data pengembalian bahan pustaka.  
 
 
3.4 Arsitektur Aplikasi 
Arsitektur aplikasi target diidentifikasi berdasarkan 
arah arisktektur bisnis target, berikut ini model 
arsitektur aplikasi target yang di proyeksikan 
 

 
Gambar 7.  Arsiektur Aplikasi Target 
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berikut penjelasan dan deskripsi masing-masing 
aplikasi sebagai berikut: 
• Kelompok I : Office Automation System, 

merupakan aplikasi yang bertujuan untuk 
mendukung performansi produktivitas aktivitas 
perkantoran seperti pengetikan, pengolahan 
angka, dan kolaborasi aktivitas kerja sehari-hari 
seperti pengaturan jadwal rapat, e-mail, dan fitur 
lainnya.  

• Kelompok II : Sistem Informasi Perpustakaan 
Terpadu, merupakan aplikasi yang berfungsi 
untuk meningkatkan kinerja operasional proses 
pengelolaan bahan pustaka mulai dari 
penghimpunan, pengadaan, penerimaan, 
pengolahan, hingga siap untuk dilayankan. 

• Kelompok III : Sistem Informasi Eksekutif 
Monitoring Pengembangan Bahan Pustaka dan 
Jasa Informasi, merupakan sistem yang berfungsi 
untuk menampilkan data-data agregat hasil 
proses operasional pengelolaan pengembangan 
bahan pustaka dan jasa informasi. 

• Kelompok IV : Web Portal Perpustakaan 
Nasional, merupakan aplikasi yang bersifat 
publikasi, melayani dan  interaktif dengan 
masyarakat ataupun pengguna perpustakaan 
sebagai bagian dari bentuk layanan secara online 
untuk mengakses sebagian koleksi-koleksi digital 
yang dimiliki Perpustakaan Nasional RI.  
 

3.5 Arsitektur Teknologi  
Arsitektur teknologi diidentifikasi berdasarkan 
arisktektur data dan aplikasi target , berikut ini 
model arsitektur teknologi perpustakaan digital  
 
Pada dasarnya arsitektur teknologi Perpustakaan 
digital terdiri dari lima komponen utama: 
• Presentation 
• Security 
• Application Layer 
• Database Layer 
• Infrastructure Technology Layer 
 
Berikut ini salah satu contoh kebutuhan teknologi 
untuk mendukung operasional aplikasi. 
 

Tabel 5.Kebutuhan Komponen Teknologi 
 

Sub Sistem  Pengguna Komponen Teknologi 
Modul 
Akuisisi 
 

Bagian 
Akuisisi 

 Database : Oracle 11.g 
 Developer tools: 

ASP.Net  
 Web Server : IIS 3.0 
 Sistem Operasi: 

Windows 2003 
Modul 
Katalog 
 

Bagian 
Pengolahan 
Bahan 
Pustaka 

 Database : Oracle 11.g 
 Developer tools: 

ASP.Net  
 Web Server : IIS 3.0 
 Sistem Operasi: 

Windows 2003 

 
4. Penutup 
 
Kesimpulan 
 
Dengan menggunakan kerangka TOGAF dapat 
dideskripsikan bentuk arsitektur bisnis , arsitektur 
data, arsistektur aplikasi, arsitektur teknologi di 
lingkungan Deputi Pengembangan Bahan Pustaka 
dan Jasa Informasi Perpustakaan sebagai acuan 
untuk mengembangkan Perpustakaan Digital . 
 
Saran 
Saran penulis berdasarkan hasil penyusunan tesis ini 
antara lain: 
a. Perlu dibentuk komite pengarah TIK yang 

beranggotakan pejabat eselon II dilingkungan 
Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustakan 
dan Jasa Informasi yang secara berkelanjutan 
melakukan koordinasi secara periodik untuk 
mengawasi perkembangan dan keberhasilan 
penerapan arsitektur enterprise Perpustakaan 
Digital dilingkungan Perpusnas. 

b. Pengembangan unit organisasi pengelola TIK 
yang memiliki peranan strategis setidaknya 
setingkat Eselon II. 

c. Penerapan teknologi SOA (Service Oriented 
Architecture) merupakan alternatif yang perlu 
dikaji lebih dalam sebagai salah satu solusi 
mengumpulkan data Katalog Induk Nasional dan 
Bibliografi Nasional Indonesia. 

e. Kehandalan sistem retrieval salah satu aspek 
yang perlu mendapatkan perhatian, untuk 
mengantisipasi kebutuhan respons time jumlah 
pengguna dan jumlah database yang diolah 
semakin besar. 
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Abstrak 

Pulau Lombok merupakan pulau yang  berada diwilayah Nusa Tenggara Barat, yang kaya akan potensi sumber 
daya alam dan budaya. Lombok sebagai tujuan wisata kedua setelah Bali karena mempunyai potensi wisata yang 
menarik, potensi kultur/budaya masyarakat yang banyak ragamnya. Kedua potensi ini bila 
digabungkan/dikolaborasi akan menjadi suatu daya tarik luar bisa bagi wisatawan yang akan berkunjung. 
Didukung dengan sistem informasi promosi berbasis TIK maka Lombok akan menjadi tujuan wisata nomor satu, 
dan ini relevan dengan program pemerintah yaitu visit Lombok-Sumbawa 2012. Dengan sistem informasi yang 
berbasis web maka informasi potensi wisata dan kultur masyarakat Lombok dapat dijangkau diseluruh penjuru 
dunia. Setiap wisatawan dapat dengan mudah akses informasi wisata dan budaya masyarakat Lombok dimana 
saja dan kapan saja dengan informasi yang lengkap. Pemerintah mencanangkan target 1 juta wisatawan 2012, 
maka dengan meningkatnya jumlah wisatawan tersebut akan berdampak pada peningkatan perokonomian 
masyarakat Lombok dan pendapatan daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik 
surve dan pengembangan sistemnya menggunakan teknik UML untuk disainya serta PHP Framework 
CodeIgniter, dan database MySQL Engine InnoDB untuk codingnya.  
 

Kata kunci : Kultur, wisata, Lombok, informasi, web 
 
1. Pendahuluan 
 
1.1. Latar Belakang  

Indonesia sangat dikenal dengan negara yang 
kaya akan aset kultur/budaya. Beberapa propinsi di 
wilayah Indonesia yang memiliki keragaman aset 
kultural yang menonjol, seperti di Lombok Nusa 
Tenggara Barat (NTB). Propinsi NTB adalah propinsi 
yang memiliki aset daerah yang luar biasa, khususnya 
di bidang pertambangan non migas, pariwisata dan 
pertanian. Pertumbuhan ekonomi/PDRB NTB di 
akhir triwulan ke IV  tahun 2008 sebesar 22,23% 
yang dipengaruhi oleh pertumbuhan sektor pertanian, 
bangunan, dan pariwisata. Di bidang pembangunan 
pariwisata, Pulau Lombok telah menjadi salah satu 
tujuan kunjungan wisata kelas dunia.  Pemerintah 
Daerah  mencanangkan program Visit Lombok 
Sumbawa 2012 yang telah diresmikan pada tanggal 6 
Juli 2009 oleh Presiden Republik Indonesia Bapak 
Susilo Bambang Yudhoyono. Demi mensukseskan 
program tersebut Pemerintah Daerah tengah 
menyiapkan   sarana prasarana berupa dibangunnya 
Bandara Internasional Lombok (BIL) beserta 
infrastruktur pendukungnya yang diperkirakan 
rampung pada tahun 2010.  

Hasil seni ukir “Cukli”, kesenian “Gendang 
Beleq”, tenun “Sasak”, desa adat “Sade”, Taman 
Narmada, Pantai Senggigi dan Gili Trawangan adalah 
beberapa aset kultur dan lokasi wisata yang memiliki 
daya jual tinggi bagi pariwisata di Lombok. 
Kolaborasi aset kultur/budaya dan pariwisata 

merupakan suatu paket yang mempunyai kekuatan 
luar bisa sebagai daya tarik bagi wisatawan baik local 
maupun manca Negara. Dengan kolaborasi tersebut 
wisatawan dapat menerima informasi yang lengkap 
dan menyeluruh tentang potensi budaya dan 
pariwisata di Lombok. Namun kekayaan aset 
kultur/budaya dan pariwisata di Lombok belum 
dikemas dan terdata secara digital. Data dan informasi 
budaya yang berorientasi produk seperti yang 
diproduksi di lokasi sentra industri seni masyarakat 
Lombok masih dikelola secara manual dan 
terdesentralisasi di masing-masing kabupaten kota. 
Media promosi aset kultur pun sangat terbatas dan 
kurang dikemas dengan baik. Akibatnya akses kepada  
informasi aset kultur/budaya masyarakat Lombok, 
baik cetak maupun elektronik tidak mudah diperoleh. 
Dengan kurang dikenalnya hasil karya seni 
masyarakat Lombok di dunia luar berakibat pada 
terbatasnya hasil pemasaran karya seni tersebut.  

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut 
diatas dibutuhkan dukungan sumber daya yang kuat 
dan komprehensif, salah satunya adalah dukungan 
data dan informasi aset kultur/budaya dan pariwisata  
yang menjadi satu kesatuan produk Paket Wisata 
lengkap yang akan dijual ke manca negara. Dengan 
bantuan teknologi informasi berbasis konten 
bergerak, aset kultur masyarakat Lombok dan 
pariwisata dapat direkam, diolah, disimpan dan 
disajikan sebagai media digital yang murah, mudah 
diakses dan efisien sebagai media yang dapat 

No Makalah : 161
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digunakan untuk digitalisasi hasil karya seni dan 
wisata Indonesia. 

 
1.2. Tujuan  
Penelitian ini dilakukan dalam rangka kolaborasi 
pengembangan sistem konvensional tradisional  aset 
kultur/budaya dan pariwisata masyarakat Lombok 
kedalam sistem repositori digital dan terimplementasi 
pada konten bergerak (mobile content). Ada beberapa 
tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian 
ini, yaitu: 
1. Mendukung visi-misi Gubernur NTB dalam 

memajukan potensi pariwisata dan kebudayaan 
masyarakat NTB. 

2. Terbentuknya Situs/web pariwisata dan aset kultur 
masyarakat pulau Lombok NTB, sebagai media 
promosi yang lebih luas 

3. Terbentuknya database pariwisata dan aset kultur 
masyarakat pulau Lombok-NTB. 

4. Dengan penerapan sistem berbasis konten 
bergerak (mobile content), menjadikan wisatawan 
dapat dengan mudah memperoleh informasi 
pariwisata dan budaya masyarakat Lombok 
memalui telepon seluler/HP (Hand Phone) 

5. Pemberdayaan hasil karya seni dan adat istiadat 
melalui UKM 

6. Terbentuknya jejaring dalam bentuk situs web 
antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 
(Disbudpar) Provinsi dan Kabupaten serta dinas 
Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag). 

7. Peralihan sistem promosi hasil-hasil karya seni 
masyarakat NTB dari sistem konvensinal 
tradisonal ke sistem modern dengan bantuan 
Teknologi Informasi berbasis konten bergerak 
(mobile content). 

8. Meningkatkan pencitraan bahwa Lombok sebagai 
pulau  Pariwisata yang sejalan dengan program 
pemerintah Visit Lombok -Sumbawa 2012 
 

1.3. Identifikasi Masalah 
 

1.3.1. Kultur Masyarakat Pulau Lombok 
Banyak sekali aset kultur masyarakat pulau 

Lombok yang masih belum diberdayakan pemerintah 
untuk menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat 
Lombok. Tercatat lebih dari 58 aset kultur masyarakat 
pulau Lombok yang terinventarisir 20 tahun terakhir, 
(sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB, 
2009) termasuk yang mendekati kepunahan seperti :   
- Teater rakyat Cupak-Gerantang; -Kemedi Rudat; -
Seni pandang dengar Cepung; -Seni tabuh Barong 
Tengkok; -Musik genggong (produk seni tradisi etnis 
Sasak Lombok) dan lain-lain. 

Pada tahun-tahun sebelum tahun 1980 sangat 
popular dan sering dipertunjukkan dimasyarakat. Dari 
ke 58 aset kultur ada yang berorientasi produk seni 
dan bernilai ekonomis tinggi seperti : -Seni ukir 
Cukli; -Seni gerabah Banyumulek; -Tenun 
sasak/sukarare; -Topeng Kayu Labu Api; -Seni ketak 
dan lain-lain 

Sentra industri seni tersebut tersebar di daerah 
Lombok, dan menjadi bagian hidup lebih dari 10.000 
perajin. Daerah yang paling banyak terdapat sentra 
industri seni Lombok terpusat di tiga desa sentra, 
yaitu Desa Banyumulek di Lombok Barat, Desa 
Penujak di Lombok Tengah, dan Desa Masbagik 
Timur di Lombok Timur. Belum lagi ribuan perajin 
lainnya yang menyediakan atribut dan variasi 
gerabah, satu di antaranya berupa anyaman rotan 
ketak. Di sisi lain, lebih dari separuh perajin adalah 
kaum perempuan, mulai dari remaja sampai nenek-
nenek. 

Dari 11 dusun di desa ini, sentra gerabah tersebar 
diempat dusun, yaitu di Banyumulek Barat, 
Banyumulek Timur, Gubug Baru, dan Muhajirin. Di 
sekitar dusun itu berkembang penganyaman rotan dan 
pengusaha artshop. Menurut Sarbini Azhari, Kepala 
Desa Banyumulek dari sekitar 11.700 warga desanya, 
sekitar 3.000 warga menjadi perajin gerabah. Desa 
Banyumulek mulai dikenal luas sebagai desa perajin 
gerabah dan mengalami booming pesanan handicraft 
itu sejak tahun 1990-an. (Dadang : 2006) 

Topeng kayu Labu Api juga merupakan salah 
satu hasil seni kerajinan masyarakat Lombok dan 
bagian dari satu komoditi andalan ekspor Nusa 
Tenggara Barat. Ketrampilan membuat Topeng kayu 
merupakan pekerjaan turun menurun. Dengan 
pembinaan yang intensif, dan terobosan baru dalam 
inovasi rancangan serta peningkatan kualitas dan 
kuantitas pemasaran diharapkan dapat menaikkan 
hasil produksi, dan menembus pasar ekspor. (Dadang 
: 2007)  
 
1.3.2. Pulau Lombok 
 Pulau Lombok menjadi bagian dari Provinsi 
Nusa Tenggara Barat dan memiliki Ibu kota provinsi 
yaitu Mataram. Secara demografis populasi penduduk 
berkisar 3.722.123 jiwa (data 2007) dengan 
kepadatan penduduk 616 jiwa/kmÂ². Penduduk 
pribumi bersuku Sasak. Tetapi di pulau Lombok 
terdapat beberapa suku pendatang dari berbagai 
daerah seperti suku Bali, Jawa, dan lainnya. Suku 
Sasak adalah penduduk asli yang menduduki pulau 
Lombok berjumlah sebanyak 2.6 juta orang (85% 
total penduduk Lombok). Mereka mempunyai 
hubungan dengan orang Bali dari segi budaya dan 
bahasa. 

 Pulau Lombok yang memiliki luas 473.780 
hektare ini tak hanya menyimpan kekayaan wisata 
alam semata. Lombok termasuk provinsi Nusa 
Tenggara Barat dan pulau ini sendiri dibagi menjadi 
Lima Daerah Tingkat II: 
1. Kota Mataram; 2. Kabupaten Lombok Barat; 

3.Kabupaten Lombok Tengah; 4.Kabupaten 
Lombok Timur; 5.Kabupaten Lombok Utara 
 Pulau Lombok 80% penduduknya sebagai  suku 

Sasak, yaitu suku bangsa yang masih dekat dengan 
suku bangsa Bali, tetapi sebagian besar memeluk 
agama Islam. Sisa penduduk lainya  adalah orang 
Bali, Jawa, Tionghoa dan Arab 
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1.3.4. Pariwisata Lombok 
 Lombok dalam banyak hal mirip dengan Bali, 
dan pada dasawarsa tahun 1990-an mulai dikenal 
wisatawan mancanegara. Banyak orang menyebut, 
Lombok merupakan Pulau Bali kedua. Pantainya 
bersih, ombaknya besar, tenang, dan eksotis. Melihat 
berbagai kelebihan yang dimiliki Lombok, maka 
banyak yang menjadikan Lombok sebagai pilihan 
tujuan wisatawan lokal dan wisata asing / 
mancanegara. 
 Kelebihan Lombok bukan hanya dari potensi 
kekayaan alamanya saja, tapi juga kebudayaan, 
transportasi yang dekat dengan bali serta keramahan 
penduduknya. Tempat wisata yang dimiliki pulau 
Lombok cukup banyak jenis dan ragamnya 
diataranya :- Pantai Senggigi; - Gili Air ; - Gili Meno; 
- Gili Trawangan; - Pantai Kuta, - Senaru ( Air 
Terjun Sendang Gile dan Tiu Kelep ); - Tetebatu; - 
Sukarare (tenun sasak); - Rambitan/Sade (rumah 
tradisional suku Sasak) 

 
1.4.  METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah 
penelitian survey, yaitu mengambil sampel dari 
populasi dengan menggunakan kuesioner sebagai alat 
pengumpul data (singarimbun, 1989) 
1.4.1. Rancangan Sistem 
 Rancangan pengembangan sistem yang 
dilakukan menggunakan metode Waterfall dengan 
model sekuensial linier. Pressman (1997) 
menyebutkan dalam model ini terbagi dalam tahapan 
yaitu analisis, desain, kode, testing dan 
implementasi. 
 

1. Analisis; pada fase ini peneliti melakukan analisis 
kebutuhan perangkat lunak. Kegiatan difokuskan 
pada memahami sifat program yang dibangun, 
memahami domain informasi, tingkah laku, unjuk 
kerja, dan antarmuka (interface) yang diperlukan. 
Bentuk kegiatanya yaitu : 
-  Mencari dan membaca buku-buku literatur konten 

bergerak (mobile content), web content, desain, 
sistem informasi dan lain-lain. 

-  Mengumpulkan dan perancangan data-data yang 
dibutuhkan, misalnya: teks,    gambar (image), 
suara, video, dan lain-lain. 

- Melakukan wawancara tentang desain yang lagi 
trend maupun yang sudah ada. 

 

2. Desain; peneliti pada fase ini melakukan kegiatan 
yang berfokus pada empat atribut program yaitu : 
Struktur data, Arsitektur Perangkat Lunak, 
Representasi interface, dan Detail (Algoritma) 
Prosedural. Proses desain menterjemahkan 
syarat/kebutuhan ke dalam sebuah representasi 
perangkat lunak yang dapat diperkirakan kualitasnya 
sebelum dilanjutkan pada fase Pengkodean/(coding). 
Teknik desain yang digunakan peneliti adalah dengan 
UML (Unified Modeling Language) yaitu sebuah 

bahasa yang berdasarkan grafik/gambar untuk 
memvisualisasi, menspesifikasikan, membangun, dan 
pendokumentasian dari sebuah sistem pengembangan 
software berbasis OO (Object-Oriented). UML 
sendiri juga memberikan standar penulisan sebuah 
system blue print, yang meliputi konsep bisnis proses, 
penulisan kelas-kelas dalam bahasa program yang 
spesifik, skema database, dan komponen-komponen 
yang diperlukan dalam sistem software 
(http://www.omg.org) 
 

3. Kode; fase ini peneliti menterjemahkan fase desain 
kedalam bentuk bahasa mesin yang bisa dibaca 
dengan menggunakan software programming, 
maupun software pembangun konten web, dan konten 
bergerak (mobile content) 
 

4. Testing; pada fase ini peneliti melakukan 
pengujian yang berfokus pada logika internal 
perangkat lunak, memastikan semua pernyataan 
sudah diuji dan pada eksternal fungsional, yaitu 
mengarahkan pengujian untuk menemukan 
kesalahan-kesalahan dan memastikan bahwa input 
yang dibatasi akan memberikan hasil aktual yang 
sesuai dengan hasil yang dibutuhkan. Apabila hasil 
testing dirasa memenuhi keinginan pengguna maka 
sistem diimplementasikan. 
 

5. Implementasi 
Fase ini peneliti menerapkan hasil sistem yang sudah 
diujikan sebelumnya untuk diterapkan pada instansi 
atau dinas terkait. Di fase ini juga sudah dilakukan 
kerjasama dengan penyedia layanan internet/ISP 
(internet service provider) dan penyedia layanan 
konten (content provider). Sehingga sistem dapat di 
publikasikan atau diluncurkan penggunaanya. 
 

1.4.2. Rancangan Sistem web SI Pariwisata dan 
Budaya Masyarakat Lombok 
 Rancangan disain sistem menggunakan Unified 
Modelling Language (UML). Diagram yang 
digunakan adalah Use Case Diagram, seperti 
ditunjukkan pada gambar berikut: 
 

 
Gambar 1 Use Case SI Pariwisata dan Budaya 

Masyarakat Lombok 
Secara umum Use Case Diagram menjelaskan 

peran operator untuk melakukan pengelolaan terhadap 
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system baik pengelolaan jenis wisata, pengelolaan 
obyek wisata, pengelolaan akomodasi dan lain-lainya. 
Secara keseluruhan operator betugas melakukan up 
date konten system informasi pariwisata dan budaya 
setiap waktu. Peran administrator adalah memberikan 
hak akses terhadap pengguna system dan 
administrator berhak untuk melakukan perubahan 
terhadap struktur database yang digunakan di system.  

 

1.4.3. Rancangan Database 
Rancangan database system informasi pariwisata 

dan budaya Lombok mempunyai 11 tabel/file yang 
terdiri dari: 
1. Tabel kabupaten  

Digunakan untuk memuat data kabupaten di 
propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Dengan 
struktur field table sebagai berikut: kode_kabupaten; 
nama_kabupaten; kode_pengguna; dan 
tanggal_dibuat. 

 

2. Tabel jenis_wisata 
Digunakan untuk memuat data 

pengelompokan/pengkategorian wisata, sebagai 
contoh pantai (beach), air terjun (waterfall), 
adventure, makanan (food) & kuliner, seni, budaya, 
dan lain sebagainya. Struktur field tabelnya adalah : 
Kode_jenis_wisata; nama_jenis_wisata; 
kode_pengguna; tanggal_dibuat. 

 
3. Tabel subjenis_wisata 
Digunakan untuk memuat data sub 
pengelompokan/pengkategorian wisata, sebagai 
contoh jenis wisata makanan memiliki sub seperti 
cepat saji (fast food), jajan tradisional (tradisional 
snack), minuman, dan lain sebagainya. Table 
subjenis_wisata mempunyai struktur field table 
sebagai berikut : kode_subjenis_wisata; 
kode_jenis_wisata; nama_sub_jenis_wisata; 
kode_pengguna; tanggal_dibuat. 
 

4. Tabel obyek_wisata 
Digunakan untuk memuat data lokasi obyek-obyek 

wisata yang dikategorikan berdasarkan jenis, dan sub 
jenis wisatanya. Table obyek wisata mempunyai 
struktur field table : kode_lokasi_wisata; 
kode_jenis_wisata; kode_subjenis_wisata; 
nama_lokasi; kode_kabupaten; keterangan; 
kode_pengguna; tanggal_dibuat. 

 

5. Tabel kalender_event 
Digunakan untuk memuat data event-event 

pariwisata yang berlangsung di propinsi Nusa 
Tenggara Barat, dan dikelompokkan berdasarkan 
waktu pelaksanaannya, yaitu dalam bulan, dan tahun. 
Struktur field table kalender event adalah : 
kode_event; bulan; tahun; nama_event; 
kode_kabupaten; keterangan; kode_pengguna; 
tanggal_terbuat. 
 

6. Tabel travel_agent 

Digunakan untuk memuat data travel agent yang ada 
di Lombok. Struktur field tabelnya adalah : 
kode_travel_agent;nama_travel_agent;alamat_travel_
agent; kode_kabupaten; telepon; fax; keterangan; 
kode_pengguna; tanggal_dibuat. 
 

7. Tabel jenis_akomodasi 
Digunakan untuk memuat data jenis-jenis 

akomodasi, seperti hotel, motel, resort, dan lain 
sebagainya. Struktur field tabelnya adalah : 
kode_jenis_akomodasi;kode_pengguna; 
tanggal_dibuat. 
 

8. Tabel jenis_resort 
Digunakan untuk memuat data nama jenis-jenis 

resort, seperti island & beach resort, adventure 
resort, dan city excitement. Table jenis resort 
mempunyai field table : kode_jenis_resort; 
nama_jenis_resort; kode_pengguna; tanggal_dibuat. 
 

9. Tabel akomodasi 
Digunakan untuk memuat data akomodasi yang 

dikelompokkan/dikategorikan berdasarkan jenis 
akomodasi. Table akomodasi mempunyai struktur 
field : Kode_akomodasi;  kode_jenis_akomodasi; 
kode_jenis_resort;  nama_akomodasi; 
alamat_akomodasi; kode_kabupaten; telepon; email; 
wesite; keterangan; kode_pengguna; tanggal_dibuat. 
 

10. Tabel berita 
Digunakan untuk memuat data berita-berita 

terkait pariwisata di Nusa Tenggara Barat. Struktur 
field table berita adalah : kode_berita; judul_berita; 
isi_berita; status_berita; kode_pengguna; 
tanggal_dibuat. 
 

11. Tabel pengguna 
Digunakan untuk memuat data login pengguna 

untuk mengakses bagian administrasi dari aplikasi. 
Struktur field table penguna adalah : kode_pengguna; 
nama_pengguna; nama_login; sandi_pengguna; 
hak_akses. 
 
1.4.4. Entity Relationship Diagram (ERD) 

Entitas Jenis_wisata mempunyai hubungan dengan 
entitas berita dan subjenis_wisata yang dihubungan 
dengan kunci primer kode_jenis_wisata dan bersifat 
one to many artinya satu jenis wisata mempunyai 
banyak sub jenis wisata. Entitas jenis_wisata dengan 
berita mempunyai hubungan many to one artinya 
banyak jenis wisata yang dimuat dalam satu berita. 
Entitas Berita dengan entitas pengguna dihubungkan 
dengan kunci primer Kode_pengguna, dan 
mempunyai sifat hubungan many to one artinya 
banyak berita yang bisa dilihat oleh satu pengguna. 
Entitas Pengguna dengan entitas Travel_agent 
dihubungkan dengan kunci primer Kode_travel_agent 
dan mempunyai sifat hubungan one to many artinya 
satu pengguna dapat memesan di banyak travel agent. 
Entitas Subjenis_wisata dengan obyek_wisata 
dihubungkan dengan kunci tamu (foreign key) 
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Kode_Jenis_Wisata dan mempunyai sifat hubungan 
one to many yang artinya satu sub jenis wisata 
mempunyai banyak obyek wisata. Entitas 
Subjenis_wisata dengan entitas Kabupaten 
dihubungkan dengan kunci tamu Kode_Pengguna 
dan mempunyai sifat hubungan many to one artinya 
banyak sub jenis wisata dalam di setiap Kabupaten. 
Entitas Obyek_wisata dengan entitas Kalender Event 
dihubungkan dengan kunci tamu kode_pengguna dan 
mempunyai sifat hubungan many to one yang artinya 
banyak obyek wisata yang dimuat dalam satu 
kalender event. Entitas Kabupaten dengan entitas 
Kalender_Event dihubungkan dengan kunci primer 
Kode_Kabupaten dan mempunyai sifat hubungan one 
to many yang artinya di satu kabupaten mempunyai 
banyak kalender event. Entitas Akomodasi dengan 
entitas jenis_akomodasi dihubungkan dengan kunci 
primer kode_jenis_akomodasi dan mempunyai 
hubungan one to many yang artinya satu jenis 
akomodasi mempunyai banyak akomodasi. Entitas 
Jenis_resort dengan entitas Jenis_akomodasi 
dihubungkan dengan kunci tamu kode_pengguna dan 
mempunyai sifat hubungan many to one yang artinya 
banyak resort dalam satu jenis akomodasi. 
 
2. Hasil dan Pembahasan 
Sistem Informasi Pariwisata ini dibangun berbasis 
web menggunakan PHP Framework CodeIgniter, dan 
database MySQL Engine InnoDB. CodeIgniter adalah 
framework PHP yang kuat dengan footprint yang 
sangat kecil, dibangun untuk pemrogram PHP yang 
membutuhkan toolkit sederhana dan elegan untuk 
membuat aplikasi web dengan fitur lengkap.  
 MySQL database telah menjadi database open 
source terpopuler di dunia karena kinerja yang cepat 
yang konsisten, keandalan yang tinggi dan 
kemudahan penggunaan. Ini digunakan oleh 
pengembang Web individu maupun banyak organisasi 
terbesar dan tercepat di dunia yang tumbuh untuk 
menghemat waktu dan uang menggerakkan mereka 
yang tinggi-volume situs Web, sistem bisnis penting 
dan paket perangkat lunak - termasuk pemimpin 
industri seperti Yahoo!, Alcatel -Lucent, Google, 
Nokia, YouTube, dan Zappos.com. 
InnoDB adalah storage engine untuk MySQL, 
disertakan sebagai standar di semua binary saat ini 
didistribusikan oleh MySQL AB. Peningkatan 
utamanya atas storage engine lain yang tersedia untuk 
digunakan dengan MySQL adalah dukungan 
transaksi, bersama dengan dukungan kunci asing 
(deklaratif Referential Integrity). 
Program Sistem Informasi Pariwisata berbasis web ini 
dibagi menjadi 2 bagian yaitu bagian FrontEnd, dan 
BackEnd.  

Bagian FrontEnd merupakan bagian yang dapat 
diakses oleh public. Pada bagian ini pengunjung 
(public) dapat mengakses informasi mengenai tentang 
lombok, sejarah, budaya, lokasi-lokasi objek wisata 
yang dapat dikunjungi, kalender event wisata, 
akomodasi hotel/motel/resort, informasi umum 

meliputi rumah sakit, bank/money changer, travel 
agent & rent car, seperti terlihat pada menu navigasi 
situs, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut: 

 

 
Gambar 2. Halaman Utama Situs S.I. Pariwsata dan 

Budaya Masyarakat Lombok. 
 

Untuk bisa melihat berita terbaru pengunjung 
dapat membuka menu NEWS. Melalui menu “Place 
to go”, pengunjung dapat mengakses informasi objek-
objek wisata yang telah terkategori seperti pantai, air 
terjun, adventure, kuliner, atau wisata belanja. Menu 
EVENTS menyediakan informasi  yang berhubungan 
dengan kegiatan-kegiatan pariwisata yang 
dijadwalkan baik oleh Dinas Pariwisata dan 
Kebudayaan, maupun dari sebuah events 
organization. Contoh kegiatan yang rutin dijadwalkan 
setiap tahun adalah festival Baunyale yang diadakan 
disekitar bulan Januari dan Pebruari, selain itu juga 
ada festival Mutiara, dan Tenun Sasak. 

Melalui menu “Accomodation”, pengunjung 
dapat mengakses informasi mengenai penginapan 
hotel/motel/resort. Pada menu “Travel”, pengunjung 
dapat mengakses informasi mengenai travel agent, & 
rent car. Bagian BackEnd merupakan bagian untuk 
pengelolaan/administrasi situs. 

 

3. Kesimpulan dan Saran 
3.1. Kesimpulan 

Penelitian ini akan memberikan keluaran yang 
berupa Situs web Sistem Informasi Pariwisata dan 
Budaya Masyarakat Lombok. Situs ini memberikan 
informasi yang lengkap kepada para wisatawan  baik 
yang berhubungan dengan informasi jenis-jenis 
wisata, Akomodasi, transportasi, event terjadwal dan 
berita-berita terbaru tentang pariwisata. Dengan 
penerapan situs web ini akan membantu Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata dalam mempromosikan 
pariwsata dan Budaya pulau Lombok. Situs ini dibuat 
sederhana mudah di operasikan dan bisa menjadi 
sebuah template untuk bisa diubah kontenya dengan 
mudah sehingga bisa diterapkan di Kabupaten lain di 
provinsi Nusa Tenggara Barat.  
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3.2. Saran 
Dalam penerapan sistem ini diperlukan dukungan 

dari semua pihak baik pemerintah dalam hal ini 
Disbudpar, Disperindag, Masyarakat dan juga STMIK 
Bumigora selaku lembaga yang mengusulkan. Oleh 
sebab itu diperlukan kerjasama instansi terkait agar 
tujuan program ini bisa tercapai. Kesiapan SDM yang 
mengoperasikan, sarana infrastruktur jaringan 
menjadi faktor utama dalam kelancaran program ini. 
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Abstrak  

Sinkronisasi aktivitas dalam rantai pasok diperlukan untuk memecahkan masalah distribusi yang selama ini 
dihadapi yaitu ketidaktersediaan stok (stockouts) dan stok yang berlebih (overstock). Aktivitas rantai pasok 
dalam hal ini terbentang dari distribution center, retail dan pelanggan. Tujuan penelitian ini adalah sinkronisasi 
rantai pasok dengan merancang bangun prototipe RFID dalam sistem distribusi barang, dimana rantai pasok 
dibangun berdasarkan informasi supply dan demand secara real-time. Rancang bangun ini memperhatikan 
presepsi pelanggan. RFID difungsikan sebagai alat komunikasi yang mampu membaca data barang dan merubah 
stok akhir yang pada akhirnya akan mengirimkan data ke database di bagian gudang. Prototipe ini diharapkan 
mampu merespons keinginan pelanggan secara cepat dan memiliki kemampuan memberikan informasi stok limit 
kepada manajemen dalam sistem distribusi barang yang pada akhirnya dapat meminimalkan stockout dan over 
stock.  
 
Kata kunci : RFID, stockout, over stock, rantai pasok, distribusi barang 
 
 
 
 
1. Pendahuluan 

 
Ketidaktersediaan stok (stockouts) dan stok 

yang berlebih (overstock) merupakan masalah utama 
dalam distribusi barang [5]. Berkenaan dengan hal 
tersebut maka harus ada sinkronisasi aktivitas dalam 
rantai pasok yang pada akhirnya mampu 
memberikan kepuasan layanan kepada pelanggan, 
sekaligus mampu memecahkan masalah distribusi 
yang selama ini dihadapi [12]. Aktivitas rantai pasok 
dalam hal ini terbentang dari distribution center, 
retail dan pelanggan [8].  

Salah satu strategi dalam rantai pasok adalah 
optimalisasi stok. Optimalisasi ini dimaksudkan 
untuk meminimalkan stockouts, over stock dan 
meminimalkan perbedaan stok dengan sistem 
inventaris dimana rantai pasok dibangun 
berdasarkan informasi supply dan demand secara 
real-time [3]. Pemanfaatan teknologi informasi 
selain dapat digunakan sebagai media otomatisasi 
data dan akurasi informasi dalam optimalisasi stok, 
juga memungkinkan adanya koordinasi antar bagian, 
menyederhanakan proses, serta mempermudah 
kontrol dan perencanaan bisnis. Dimana tujuan 
akhirnya adalah kepuasan pelanggan [6]. Oleh sebab 
itu, meminimalkan stockout dan over stock pada 
rantai pasok dapat dilakukan dengan memanfaatkan 
teknologi informasi, dalam hal ini Radio Frequency 

Identification (RFID) sebagai media input data 
dalam rangkaian aktivitas sistem distribusi barang.  

Berdasarkan penelitian sebelumnya diketahui 
bahwa besarnya koefisien determinasi (R2) sebesar 
63,2%. Artinya 63,2% variasi variabel optimalisasi 
stok (Y) dapat diterangkan oleh variabel otomatisasi 
data (X1), akurasi informasi (X2) dan efisiensi 
waktu (X3). Sedangkan variabel lain di luar model 
berpengaruh sebesar 36,8%. Berdasarkan regresi 
linier diketahui faktor yang paling berpengaruh 
terhadap variabel optimalisasi stok (Y) adalah 
variabel efisiensi waktu (X3) dengan koefisien 0,374 
kemudian akurasi informasi (X2) 0,357 dan 
otomatisasi data (X1) 0,142. Oleh sebab itu dalam 
penelitian ini, implementasi teknologi RFID di 
obyek penelitian dengan mempertimbangkan ketiga 
faktor tersebut [13]. 

Beberapa penelitian yang terkait dengan upaya 
untuk meminimalkan stockout dan over stock antara 
lain penelitian yang dilakukan Yusianto. Dalam 
penelitian tersebut, dijelaskan bahwa rancangan 
otomatisasi data dengan sistem yang terotomasi 
mampu menyelesaikan kendala pada operasi manual 
[12]. Otomatisasi data bertujuan untuk menjamin 
akurasi informasi dan ketepatan penyediaan data. 
Penelitian tersebut juga mengidentifikasikan 
otomatisasi data berdasarkan data yang real time, 
sistem inventori yang terintegrasi, validitas data 
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barang (reliability), ketersediaan barang (assurance) 
dan kesesuaian supply dan demand (tangible). Selain 
itu, dalam merancang sebuah produk salah satu hal 
yang perlu diperhatikan adalah otomatisasi data 
yang pada akhirnya akan meningkatkan efisisensi, 
baik efisiensi biaya maupun efisiensi waktu [4]. 

Dalam penelitian Widiawan dan Irianty, 
dibahas tentang harapan pelanggan atas fasilitas dan 
layanan sistem distribusi menurut dimensi servqual 
yang dipetakan ke dalam kategori Kano. Hasil dari 
penelitian ini adalah dimensi tangible (fisik barang), 
reliability (konsistensi) dan assurance (jaminan 
ketersediaan barang) merupakan dimensi one 
dimensional artinya antara manajemen dan 
pelanggan memiliki presepsi yang sama. Penelitian 
tersebut tidak membahas tindak lanjut terhadap apa 
yang harus dilakukan manajemen berkenaan dengan 
dimensi one dimensional tersebut [11].  Jaminan 
ketersediaan barang yang merupakan salah satu 
dimensi one dimensional dibahas secara detail dalam 
penelitian yang dilakukan Hulls dengan judul The 
Role of Elasticity in Supply Chain Performance. 
Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa optimalisasi 
stok dalam rantai pasok dimaksudkan untuk 
meminimalkan stockouts dan meminimalkan 
perbedaan stok dengan sistem inventaris. Namun 
dalam penelitian tersebut tidak dijelaskan pengaruh 
optimalisasi stok terhadap kondisi over stock [3]. 

Sistem pemasukan data yang cepat, akurat 
dan efisien dapat meminimalkan stockout dan over 
stock dalam sistem distribusi barang [9]. Integrasi 
teknologi RFID dan ERP sebagai upaya otomatisasi 
data dapat mengurangi kesalahan yang diakibatkan 
oleh kelalaian manusia (human error). Namun 
implementasi tersebut tidak mempertimbangkan 
faktor pelayanan pelanggan sehingga integrasi 
teknologi RFID hanya sebagai implementasi 
teknologi saja.  

RFID dapat diintegrasikan sebagai teknologi 
untuk otomatisasi data. Hal ini dijelaskan dalam 
penelitian yang dilakukan Baars et. al. yang berjudul 
Combining RFID Technology and Business 
Intelligence for Supply Chain Optimization - 
Scenarios for Retail Logistics. Dalam penelitian 
tersebut, teknologi RFID dirancang sebagai media 
automaic collection dari data rantai pasok yang 
terintegrasi dengan infrastruktur bisnis. Juga 
dijelaskan konsep dan skenario integrasi data dalam 
rantai pasok dengan menggunakan tabel data Goods 
Distribution Center, retailer, consolidator, 
manufacturer dan logistics. Namun otomatisasi data 
tersebut tidak dibahas dari sisi layanan kepada 
pelanggan [1].  

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalam 
penelitian ini ditindaklanjuti dengan merancang 
bangun alat RFID yang bertujuan untuk 
meminimalkan stockouts dan over stock, termasuk di 
dalamnya kemampuan merespons keinginan 
pelanggan secara cepat dan mampu memberikan 

informasi stok limit baik kepada pelanggan maupun 
manajemen dengan mempertimbangkan faktor 
efisiensi waktu, akurasi informasi dan otomatisasi 
data. 

 
2. Metode 

 
Proses pengumpulan data yang diperlukan 

dalam penelitian ini, yaitu (1) Penelitian Lapangan, 
dengan penyebaran kuisioner dan wawancara semi 
tersruktur; (2) Riset Kepustakaan. Sedangkan jenis 
penelitian ini merupakan penelitian eksperimen 
murni. Dimana pada saat penelitian dilakukan 
perancangan dan pembuatan prototype, pre test, uji 
coba terhadap prototype dan  post test. Sedangkan 
prosedur penelitian yang dilakukan dalam penelitian 
ini secara detail adalah sebagai berikut : (1) 
Melakukan pengambilan data dengan menggunakan 
kuisioner; (2) Melakukan tabulasi data dan 
penentuan faktor yang paling berpengaruh terhadap 
optimalisasi stok dalam rantai pasok. Penentuan ini 
tidak secara otomatis meniadakan atau 
menghilangkan faktor-faktor lainnya. Faktor-faktor 
lainnya tetap diperhitungkan dalam merancang 
bangun RFID dalam skala prioritas; (3) Merancang 
teknologi RFID untuk optimalisasi stok dalam rantai 
pasok dengan urutan prioritas berdasarkan  faktor 
yang paling berpengaruh; (4) Membuat Prototyping 
Software dan Hardware RFID dengan 
memperhitungkan faktor-faktor yang berpengaruh; 
(5) Melakukan pengambilan data pre test. Pre test 
dilakukan dengan mengolah data hasil kuisioner 
dengan sampel 30 orang; (6) Ujicoba prototype baik 
software maupun hardware; (7) Melakukan post test 
dan uji beda; (8) Melakukan evaluasi terhadap 
prototype baik software maupun hardware.  

 
3. Hasil Penelitian 

 
Uji hipotesis dalam penelitian ini 

menggunakan uji t.  Berdasarkan uji hipotesis 
tersebut diperoleh hasil variabel bebas yang terdiri 
dari otomatisasi data (X1), akurasi informasi (X2) 
dan efisiensi waktu (X3)  berpengaruh signifikan 
terhadap variabel terikat (optimalisasi stok (Y)) pada 
tingkat signifikansi (p) =5% dengan keseluruhan t 
hitung < t tabel sehingga H0 diterima dan HA 
ditolak. Berarti ada hubungan linear antara 
sinkronisasi rantai pasok dengan rancang bangun 
prototipe RFID dalam upaya meminimalkan 
stockout dan over stock pada sistem distribusi 
barang.  

Variabel efisiensi waktu memiliki pengaruh 
yang paling besar terhadap upaya meminimalkan 
stockout dan over stock. Hal ini sejalan dengan 
penelitian Hulls yang menyatakan bahwa 
optimalisasi stok dalam rantai pasok dimaksudkan 
untuk meminimalkan stockouts dan meminimalkan 
perbedaan stok.   
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Pengaruh otomatisasi data terhadap terhadap 
upaya meminimalkan stockout dan over stock paling 
kecil apabila dibandingkan dengan efisiensi waktu 
dan akurasi informasi. Hal ini dikarenakan 
otomatisasi data hanya untuk mengurangi kesalahan 
entry data dan kecepatan proses identifikasi. Hal ini 
sejalan dengan Indrajit dan Rekik et. al.yang 
menyatakan bahwa teknologi RFID dapat digunakan 
untuk mengurangi kesalahan dan mempercepat 
proses [12]. Perkembangan teknologi informasi 
berpengaruh terhadap perkembangan dan persaingan 
bisnis [9]. Suatu bisnis memerlukan alat komunikasi 
yang dapat digunakan untuk mengirimkan atau 
menerima informasi secara efisien dan efektif. Baars 
et. al. dalam penelitiannya mengkombinasikan 
teknologi RFID sebagai media automaic collection 
dari data rantai pasok di supermarket yang 
terintegrasi.  

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah 
optimalisasi stok. Jika di break down maka variabel 
ini akan terdiri dari variabel meminimalkan  
stockouts dan meminimalkan over stock. Hal ini 
sejalan dengan Hull yang menyatakan bahwa salah 
satu strategi dalam rantai pasok adalah optimalisasi 
stok. Optimalisasi stok dalam rantai pasok 
dimaksudkan untuk meminimalkan stockouts, over 
stock dan meminimalkan perbedaan stok dengan 
sistem inventaris dimana rantai pasok dibangun 
berdasarkan informasi supply dan demand secara 
real-time [3]. Optimalisasi stok dalam integrasi 
rantai pasok dilakukan untuk memperpendek jarak 
yang terbentang antara pusat distribusi sampai 
pelanggan. Smakin pendek jarak maka arus barang 
dan informasi dalam rantai pasok akan semakin 
cepat sehingga berdampak pada peningkatan 
kemampuan retail dalam merespon keinginan 
pelanggan, yang pada akhirnya mempengaruhi 
peningkatan loyalitas pelanggan [7].  

 

 
Gambar 1 Proses Perakitan Alat 

 
Perakitan alat sebagaimana Gambar 1 dibuat 

berdasarkan alur flowchart prototyping RFID. 
Diawali dengan preparasi konfigurasi serial port 
RS232 dimaksudkan untuk menyamakan alamat 
serial port RS232 dengan serial port pada software 
komputer. Komunikasi data dapat dilakukan jika dan 
hanya jika alamat serial port antara RS232 dengan 

serial port pada software sama. Pada penelitian ini 
alamat serial port menggunakan COM1, COM2 dan 
COM3. Pembacaan tag dilakukan sampai dengan 
data habis. Proses ini mengisikan buffer serial port 
RS232 Hl-340 melalui microcontroller 89S51. Data 
yang diisikan adalah kode atau serial number pada 
tag dan microcontroller 89S51 akan mengirimkan 
data ke LCD. Data akan dikirimkan ke LCD setelah 
konfirmasi kondisi LCD baik dan normal. Selain 
mengirimkan data ke LCD, microcontroller 89S51 
juga akan mengirimkan data ke serial port komputer 
melalui USB to serial sehingga pada form software 
akan muncul data yang sama dengan data yang 
ditampilkan di LCD. Setelah itu, kemudian software 
akan mengkomparasi data tag dengan database di 
server. Jika data tidak ada, maka software akan 
menampilkan pesan data belum tercatat. Hal ini 
untuk mengantisipasi tag yang belum terdaftar. Jika 
data ada, maka di layar komputer kasir akan 
dimunculkan nama, harga, satuan dan stok barang. 
Juga akan dimunculkan informasi perubahan harga 
jika hal ini terjadi.  Harga yang ditampilkan adalah 
harga sebelumnya dan harga saat ini. Kemudian 
secara otomatis akan mengurangi satu unit jumlah 
stok awal.  

Apabila stok awal mencapai titik limit maka 
software akan menampilkan pesan stok limit pada 
komputer server. Dalam penelitian ini diasumsikan 
bahwa komputer kasir, komputer server dan 
komputer pada pusat distribusi dalam kondisi aktif 
dan pada layar form yang sama.  Kondisi stok limit 
direkam dalam database stok limit yang dapat 
dicetak atau di preview pada layar monitor. Selain 
dapat dilakukan pengiriman barang ke rak-rak 
penjualan atau pemesanan kembali ke pusat 
distribusi secara langsung, hal ini juga diperlukan 
untuk memberikan kesempatan kepada manajemen 
untuk mengambil kebijakan berkenaan dengan 
pengiriman stok ke rak-rak penjualan atau 
pemesanan kembali ke pusat distribusi. Dengan 
rancang bangun ini, teknologi RFID mampu 
meminimalisir peran kasir, sehingga waktu tunggu 
pada saat transaksi pembayaran di kasir dapat 
dipersingkat [13].  

Gambar 2 menunjukkan saat ujicoba alat di 
obyek penelitian.  

 

 
Gambar 2 Uji Coba Alat di Obyek Penelitian  
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Sedangkan post test dilakukan dengan 

menggunakan uji dua sampel berhubungan sebelum 
dan sesudah menggunakan teknologi RFID. Post test 
dilakukan untuk menguji efisiensi waktu, akurasi 
informasi dan otomatisasi data. Dalam penelitian ini 
uji dilakukan dengan (1) membandingkan waktu 
rata-rata pelanggan menunggu sebelum dan sesudah 
menggunakan teknologi RFID. Statistik uji 
menggunakan Uji t dengan =0,05 dan df=29. 
Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh t 
hitung sebesar 15,208 > t tabel sebesar 2,045 dengan 
signifikansi (p) sebesar 0,000, dimana t hitung > t 
tabel dan p <  maka H0 ditolak. Kesimpulan yang 
dapat diperoleh adalah waktu rata-rata pelanggan 
menunggu dalam antrian di kasir sesudah 
menggunakan teknologi RFID lebih cepat dan lebih 
efisien daripada sebelum menggunakan teknologi 
RFID; (2) membandingkan akurasi informasi 
sebelum dan sesudah menggunakan teknologi RFID. 
Statistik uji menggunakan Uji t dengan =0,05 dan 
df=29. Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh 
t hitung sebesar 10,798 > t tabel sebesar 2,045 
dengan signifikansi (p) sebesar 0,000, dimana t 
hitung > t tabel dan p <  maka H0 ditolak. 
Kesimpulan yang dapat diperoleh adalah akurasi 
informasi sesudah menggunakan teknologi RFID 
lebih baik daripada sebelum menggunakan teknologi 
RFID; (3)  membandingkan otomatisasi data 
sebelum dan sesudah menggunakan teknologi RFID. 
Statistik uji menggunakan Uji t dengan =0,05 dan 
df=29. Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh 
t hitung sebesar 16,910 > t tabel sebesar 2,045 
dengan signifikansi (p) sebesar 0,000, dimana t 
hitung > t tabel dan p <  maka H0 ditolak. 
Kesimpulan yang dapat diperoleh adalah otomatisasi 
data sesudah menggunakan teknologi RFID lebih 
baik daripada sebelum menggunakan teknologi 
RFID. 

RFID difungsikan sebagai alat komunikasi 
yang mampu membaca data barang dan merubah 
stok akhir yang pada akhirnya akan mengirimkan 
data ke database di bagian gudang.  
 

 
4. Kesimpulan 

 
Dari hasil penelitian dapat diperoleh 

kesimpulan bahwa sinkronisasi rantai pasok dengan 
merancang bangun prototipe RFID dalam sistem 
distribusi barang, dimana rantai pasok dibangun 
berdasarkan informasi supply dan demand secara 
real-time mampu merespons keinginan pelanggan 
secara cepat dan memiliki kemampuan memberikan 
informasi stok limit kepada manajemen dalam 
sistem distribusi barang yang pada akhirnya dapat 
meminimalkan stockout dan over stock. Dimana 
dalam rancang bangun ini menggunakan RFID 

reader seri NLF8112WA. RFID ini diletakkan 
dimeja kasir.  

 
5. Rekomendasi Untuk Penelitian Selanjutnya 

 
Untuk penelitian selanjutnya, rancang bangun 

teknologi RFID untuk optimalisasi stok dalam rantai 
pasok dapat dikembangkan dengan menggunakan 
RFID reader dengan jangkauan yang lebih lebar 
pada frekuensi yang lebih tinggi serta ditambahkan 
fitur anticollision sehingga dapat membaca data per 
item yang terdapat dalam box atau pallet. Selain itu, 
aplikasi bisa dikembangkan menggunakan 
pemrograman Java atau . Net, sehingga bisa diakses 
secara on line di website. 

Penelitian ini dapat dikembangkan secara utuh 
dengan menganalisis kelayakan finansial termasuk 
harga tag dan alat RFID serta investasi infrastruktur. 
Termasuk mempertimbangkan kesesuaian ukuran 
tag dengan produk atau bahkan merancang tag yang 
sesuai dengan ukuran produk. Selain itu dalam 
merancang bangun perlu dipertimbangkan faktor tata 
letak fasilitas sehingga kesalahan akibat pembacaan 
oleh reader dapat diminimalkan. 
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Abstrak 

Tulisan ini berisi kajian tentang faktor kontekstual yang memengaruhi pemanfaatan web sebagai media 
komunikasi CSR. Isu CSR dan bagaimana mengomunikasikannya kepada pemangku kepentingan masih menjadi 
perhatian utama bagi banyak perusahaan, baik perusahaan nasional maupun perusahaan internasional. 
Perusahaan tidak hanya dituntut untuk melaksanakan program CSR dengan sungguh-sungguh tetapi juga harus 
mampu mengomunikasikannya kepada seluruh pemangku kepentingannya. Perkembangan teknologi informasi 
dan komputer, termasuk internet dan fasilitas World Wide Web (WWW) atau web, telah memberikan ragam 
pilihan media kepada perusahaan untuk mengungkapkan program CSR dan sekaligus meningkatkan hubungan 
dengan pemangku kepentingan. Fitur kesegeraan, keragaman penerima, ragam isyarat, variasi bahasa, sumber 
personal, perekaman eksternal, memori terolahkan komputer, dan konkurensi yang tersedia pada web dapat 
memfasilitasi kebutuhan komunikasi CSR oleh manajemen perusahaan atas ketepatan waktu, aksesibilitas, 
presentasi dan organisasi, serta interaktivitas. Apakah perusahaan menggunakan secara ekstensif seluruh fitur 
yang tersedia pada web untuk mengomunikasikan isu CSR akan tergantung pada faktor kontekstual, yaitu faktor 
teknologi, faktor ekonomi, faktor internal organisasi, faktor pemangku kepentingan eksternal, dan pandangan 
lain yang dianggap penting dan berlaku di masyarakat. 
 
Kata kunci : CSR, komunikasi CSR, web perusahaan, kerangka media richness  
 
 
1. Pendahuluan  
 

Saat ini, tanggung jawab sosial perusahaan atau 
corporate social responsibility atau CSR telah 
menjadi isu yang sangat penting bagi banyak per-
usahaan, baik yang beroperasi secara nasional mau-
pun internasional. CSR dipandang sebagai aktivitas 
yang melegislasi organisasi di mata masyarakat [1], 
sedangkan di sisi lain, publik – konsumen, investor, 
karyawan, komunitas, jurnalis, dan sebagainya – 
mulai mengamati dan mengevaluasi perilaku per-
usahaan dan semakin menghargai aktivitas CSR 
yang dilakukan perusahaan.  

Banyaknya lembaga pemeringkat CSR, lem-
baga pengawasan CSR, serta perhatian pemangku 
kepentingan yang kritis membuat perusahaan harus 
lebih banyak melibatkan pemangku kepentingan dan 
mengusahakan strategi komunikasi CSR yang lebih 
canggih. Perusahaan harus mengirimkan pesan 
tentang CSR kepada karyawan, pelanggan, pemang-
ku kepentingan lainnya, dan secara umum kepada 
seluruh lapisan masyarakat dengan berbagai pe-
rangkat komunikasi. Akibatnya, pengelolaan dan 
komunikasi isu CSR pada umumnya, menjadi kom-
ponen penting dari kegiatan perusahaan.  

Perkembangan teknologi informasi dan kom-
puter, termasuk internet dan fasilitas World Wide 

Web (WWW) atau web, telah memberikan ragam 
pilihan media kepada perusahaan untuk meng-
ungkapkan program CSR dan sekaligus meningkat-
kan hubungan dengan pemangku kepentingan. 
Penelitian telah menunjukkan bahwa perusahaan di 
seluruh dunia mulai menggunakan situs web 
perusahaan untuk menunjukkan perilaku CSRnya, 
terutama di negara-negara dengan penggunaan 
Internet yang tinggi [2]. Namun, penelitian juga 
memperlihatkan bahwa tidak semua fitur yang 
tersedia pada web dimanfaatkan secara optimal oleh 
perusahaan [3, 4].  

Dari latar belakang tersebut, menarik untuk 
dikaji faktor kontekstual yang memengaruhi pe-
manfaatan suatu web sebagai media komunikasi 
CSR oleh perusahaan. Tulisan ini akan dibagi 
menjadi empat bagian. Bagian pertama berisi 
pendahuluan yang memuat latar belakang, bagian 
kedua menjelaskan tentang kebutuhan perusahaan 
dalam komunikasi CSR dan kelebihan web sebagai 
media komunikasi CSR, bagian ketiga akan meng-
uraikan faktor kontekstual yang memengaruhi 
pemanfaatan suatu web sebagai media komunikasi 
CSR oleh perusahaan, dan bagian keempat yang 
berisi penutup.  
 

No Makalah : 164
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2. Kebutuhan Komunikasi CSR dan Kelebihan 
Web sebagai Media Komunikasi CSR 

 
2.1 Kebutuhan Komunikasi CSR oleh 

Perusahaan 
 
Komunikasi CSR adalah komunikasi tentang 

kegiatan CSR yang dirancang dan didistribusikan 
oleh perusahaan sendiri [5]. Secara umum CSR 
didefinisikan sebagai kewajiban sosial suatu or-
ganisasi. Kewajiban ini melekat dengan kebijakan 
dan kegiatan organisasi dengan tujuan mencapai 
keberlanjutan ekonomi, sosial dan lingkungan [6]. 
Perhatian dan keterlibatan banyak pihak membuat 
CSR menjadi isu yang penting sehingga perusahaan 
harus hati-hati dalam seluruh kegiatannya dan 
dampaknya pada keseluruhan masyarakat.  

 Perusahaan yang ingin mendapat kepercayaan 
dan legitimasi melalui kegiatan CSR harus mempu-
nyai kapasitas untuk memenuhi kebutuhan pemang-
ku kepentingan dan berkomunikasi dengan pemang-
ku kepentingannya secara efektif. Fungsi komuni-
kasi menjadi sangat pokok dalam manajemen CSR. 
Perusahaan harus memberikan informasi tentang 
tanggung jawab sosialnya dan pesan lain yang ter-
kait kepada para karyawan, pelanggan, dan pemang-
ku kepentingan lain, dan secara umum, kepada se-
luruh masyarakat dengan berbagai alat komunikasi.  

Sampai saat ini masih terdapat kritikan yang 
mempertanyakan motif perusahaan menjalankan 
CSR. Kritikan tersebut mungkin bukan tanpa dasar, 
terutama jika perusahaan menggunakan komunikasi 
CSR sebagai pemoles kinerjanya yang sebenarnya 
biasa saja. Namun demikian, ada harapan akan 
terjadinya peningkatan kongruensi antara komunika-
si dan tindakan.   

Ada empat hal yang membuat pelaporan non 
finansial, termasuk laporan CSR atau laporan keber-
lanjutan menjadi sangat penting [7]: Pertama, 
meningkatkan reputasi perusahaan. Semakin trans-
paran perusahaan dalam aspek-aspek yang dituntut 
oleh seluruh pemangku kepentingannya, semakin 
tinggi pula reputasi perusahaan. Dengan catatan 
bahwa kinerja yang dilaporkan itu baik dan valid. 
Kedua, melayani tuntutan pemangku kepentingan. 
Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang 
terpengaruh oleh dan bisa memengaruhi perusahaan 
dalam mencapai tujuannya. Mereka yang terpenga-
ruh hidupnya oleh perusahaan berhak mengetahui 
aspek-aspek yang bersentuhan dengan kehidupan 
mereka. Sedangkan mereka yang bisa memengaruhi 
perusahaan juga sangat perlu mengetahui informasi 
yang benar, sehingga pengaruh mereka bisa di-
arahkan pada tujuan yang tepat. Ketiga, membantu 
perusahaan dalam membuat keputusan. Laporan 
kinerja yang baik tentu akan memuat indikator-
indikator yang akan membantu perusahaan melihat 
kekuatan dan kelemahan dirinya. Keempat, mem-
buat investor dengan mudah memahami kinerja 

perusahaan. Ada kebutuhan yang semakin tinggi dari 
investor untuk bisa mengetahui kinerja perusahaan 
yang sesungguhnya. Para investor jangka panjang 
benar-benar ingin mengetahui apakah modal yang 
ditanamnya aman atau tidak. Perusahaan yang mem-
punyai kinerja sosial dan lingkungan yang tinggi 
memiliki kemungkinan yang lebih baik untuk terus 
berlanjut usahanya. 

Komunikasi CSR yang baik, karenanya,  harus 
dapat dipercaya, informatif, mendidik, serta ter-
hindar dari emosi yang berlebihan. Komunikasi CSR 
harus memenuhi aspek ketepatan waktu, aksesi-
bilitas, presentasi dan organisasi, dan interaksi 
dengan pemangku kepentingan.  

Dalam komuniasi CSR ketepatan waktu adalah 
kebutuhan yang utama, begitu pula aksesibilitas 
karena pada dasarnya semua pemangku kepentingan 
dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan, termasuk isu 
CSR, sehingga laporan harus dapat diakses oleh 
semua pihak. Penelitian menunjukkan bahwa ke-
mampuan presentasi dan organisasi pada laporan 
tahunan juga sudah menjadi hal yang penting, ter-
utama penggunaan grafik dan kemampuan organi-
sasional. Hal yang sama terjadi pada komunikasi 
CSR [8]. Fitur presentasi dan organisasi merupakan 
kebutuhan komunikasi yang penting karena dapat 
membantu dalam penyampaian informasi secara 
lebih mudah dan terstruktur. Proses pelaporan CSR 
perusahaan telah diperluas untuk memasukkan 
keterlibatan dengan para pemangku kepentingan. 
Jadi, interaksi dengan pemangku kepentingan adalah 
kebutuhan komunikasi yang krusial bagi perusahaan.  

 
2.2 Kelebihan Web sebagai Media Komunikasi 

CSR 
 

Berbagai studi yang dilakukan menunjukkan 
banyak cara yang dipilih oleh perusahaan untuk 
mengomunikasikan program CSRnya. Setidaknya 
ada tiga saluran utama yang dipakai yaitu laporan 
sosial (social report), melalui laman (web) perusa-
haan dan dengan iklan. Keuntungan utama web 
sebagai media komunikasi adalah bahwa web mem-
punyai dimensi ketepatan waktu (timely) [9]. 
Informasi dapat dengan segera tersedia (real time). 
Kemampuan komunikasi masal dan jangkauan 
global yang dimiliki oleh web memungkinkan 
informasi dapat diakses oleh berbagai pemangku 
kepentingan. Web juga memungkinkan interaksi dua 
arah dan umpan balik melalui surat elektronik, 
forum diskusi, dan buletin boards [10].  

Presentasi dengan menggunakan grafik, anima-
si dan multimedia, organisasi yang efisien melalui 
tautan (link dan hyperlink), dan fasilitas pencarian 
dan pelacakan (search and tracking) sangat me-
mungkinkan dilakukan pada web. Semua kelebihan 
tersebut membantu penyampaian informasi yang 
harus dikomunikasikan oleh perusahaan kepada 
pemangku kepentingan. 
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Berdasarkan Kerangka Media Richness, web 
merupakan media yang dapat memfasilitasi kebutuh-
an komunikasi CSR. Tabel 1 berikut memper-
lihatkan hubungan antara kebutuhan komunikasi 
CSR dan fitur web berdasar kerangka Media 
Richness. Web adalah media yang kaya bagi komu-
nikasi CSR, karena itu penggunaan fitur web – yang 
dikonseptualisasikan dengan menggunakan Kerang-
ka Media Richness – dalam praktik akan sejalan 
dengan kebutuhan manajemen untuk berkomunikasi 
melalui web. 
 
Tabel 1 Kebutuhan Komunikasi CSR dan Fitur Web 

Berdasar Kerangka Media Richness  
 

Kebutuhan 
Komunikasi CSR 

Fitur Web 

Ketepatan Waktu Kesegeraan 
Aksesibilitas Keragaman Penerima 
Presentasi dan 
Organisasi 

Keragaman Isyarat, Variasi Bahasa, 
Sumber Personal, Memori Terolahkan 
Komputer, dan Perekaman Eksternal 

Interaksi Konkurensi, Sumber Personal 

 
Web mempunyai keuntungan dalam hal kese-

geraan tetapi penggunaannya akan sangat tergantung 
pada kebutuhan organisasi untuk berkomunikasi se-
cara tepat waktu melalui web. Jika ketepatan waktu 
begitu penting maka kesegeraan akan digunakan 
secara ekstensif. Di lain pihak, jika ketepatan waktu 
bukanlah hal yang penting bagi perusahaan, maka 
fitur kesegeraan juga akan terbatas digunakan. 

Kebutuhan untuk komunikasi yang mudah 
diakses melalui web akan berdampak pada peng-
gunaan fitur keragaman penerima. Jika aksesibilitas 
penting, komunikasi masal dan jangkauan global 
yang ditawarkan web akan digunakan dalam komu-
nikasi CSR. Sebaliknya, fitur akan dibatasi peng-
gunaannya apabila kebutuhan untuk meningkatkan 
aksesibilitas pemangku kepentingan atas isu CSR 
pada web juga terbatas. 

Penggunaan fitur ragam isyarat, variasi bahasa, 
sumber personal, perekaman eksternal, dan  memori 
terolahkan komputer pada web akan banyak digu-
nakan apabila kebutuhan akan presentasi dan or-
ganisasi pada web cukup besar. Penggunaan bebe-
rapa fitur Kerangka Kekayaan Media tersebut akan 
sangat ekstensif apabila manajemen menganggap 
bahwa fitur-fitur tersebut sangat penting dalam 
komunikasi CSR dengan pemangku kepentingan. 

Jika perusahaan bermaksud untuk berinteraksi 
dengan pemangku kepentingan melalui web 
(kritikal), fitur sumber personal dan konkurensi akan 
digunakan secara ekstensif. Beberapa alat, misalnya 
surat elektronik (surel), forum diskusi dan ruang 
obrol (chatrooms) akan tersedia untuk memungkin-
kan pemangku kepentingan berinteraksi dengan 
perusahaan secara elektronik. Jika manajemen 
menganggap bahwa proses komunikasi melalui web 
tidak terlalu penting (non kritikal) maka penggunaan 
fitur sumber personal dan konkurensi akan sangat 

terbatas. Misalnya, web hanya akan menampilkan 
alamat surel umum perusahaan.  

 
Tabel 2 Perbandingan Media Cetak dan Web 

 

Fitur Media Cetakan Web 

Kesegeraan Informasi 
historikal 

Informasi dapat 
diberikan tepat waktu 
dan diperbaharui 
berkala. 

Ragam 
Isyarat 

Presentasi infor-
masi sangat terba-
tas pada bentuk 
cetakan 

Presentasi fleksibel dan 
visibilitas menyediakan 
ragam isyarat untuk 
diseminasi informasi. 

Variasi 
Bahasa 

Terbatas pada 
laporan umum, 
dengan pendekat-
an terbatas untuk 
mengorganisir 
informasi 

Informasi dapat dior-
ganisir melalui tautan 
dan menu, berbagai 
tingkatan informasi 
dapat disediakan, format 
file yang berbeda dapat 
digunakan untuk infor-
masi yang dapat diun-
duh. Integrasi informasi 
dapat dilakukan melalui 
tautan dan seksi lain, 
halaman lain, atau web 
lain. 

Sumber 
Personal 

Informasi bagi 
pembaca umum 

Tautan dan menu dapat 
menyediakan informasi 
bagi pemangku kepen-
tingan yang berbeda, 
informasi dapat pula 
diberikan melalui daftar 
email kepada pemangku 
kepentingan. 

Keragaman 
Penerima 

Aksesibilitas 
umumnya terbatas 
karena hambatan 
geografi, informa-
si mungkin hanya 
ditujukan kepada 
pemangku kepen-
tingan yang punya 
kekuasaan tertentu  

Setiap orang yang dapat 
mengakses web dapat 
memperoleh informasi 
karena keterjangkauan 
global dan potensi 
komunikasi masal dari 
web. 

Perekaman 
Eksternal  

Cara manual untuk 
menelusuri peng-
guna informasi 
yang diungkapkan. 
Laporan terdahulu 
dimungkinkan 
untuk disediakan 
atas permintaan. 
Informasi terutama 
bersifat statis 

Informasi dapat diunduh 
dan dicetak. Perangkat 
lunak log analisis dan 
fasilitas hit counter 
dapat digunakan untuk 
mencatat pengguna 
website. Laporan multi 
tahun dapat diarsip pada 
web. Sifat dinamis web 
memungkinkan 
perubahan dilakukan 
dengan mudah. 

 Memori  
Terolahkan 
Komputer 

Pencarian secara 
manual 

Navigasi dan manaje-
men informasi pada web 
dimungkinkan melalui 
menu, tautan, dan mesin 
pencari. Alat analisis 
juga dapat digunakan. 

Konkurensi Mekanisme untuk 
mendapatkan 
umpan balik ter-
batas. Interaksi 
secara simultan 
tidak dimungkin-
kan 

Mekanisme elektronik 
untuk mendapatkan 
umpan balik, seperti 
email dan formulir 
umpan balik otomatis. 
Memungkinkan inter-
aksi dua arah melalui 
forum diskusi, email, 
dan bulletin boards. 
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Secara keseluruhan Tabel 2 memperlihatkan 
keuntungan penggunaan web untuk tujuan komu-
nikasi CSR dibandingkan dengan media tercetak. 
Web adalah media komunikasi yang lebih “kaya” 
diandingkan dengan media tercetak yang konven-
sional [8]. 
 
3. Faktor Kontekstual Pemanfaatan Web   
 

Berdasarkan kerangka Media Richness, web 
dapat menjadi media komunikasi CSR dari per-
usahaan kepada seluruh pemangku kepentingannya. 
“Kekayaan” media web dapat dimanfaatkan untuk 
meningkatkan pemahaman atas aktivitas dan pro-
gram CSR perusahaan oleh pemangku kepentingan-
nya. Ada optimisme tentang potensi yang sangat 
besar dalam hal komunikasi dialogis antara per-
usahaan global dengan pemangku kepentingannya 
melalui web. Meskipun demikian, penelitian 
terhadap komunikasi lingkungan berbasis web me-
nunjukkan bahwa perusahaan belum sepenuhnya 
memanfaatkan kelebihan yang ada pada web. Cara 
perusahaan Australia yang telah go public mengung-
kapkan informasi lingkungannya sangat tergantung 
pada industrinya. Tipe pengungkapan tidak berbeda 
dengan yang tersedia dalam laporan tercetaknya dan 
belum sepenuhnya memanfaatkan potensi media 
web dalam pelaporan. 

Penelitian tentang penggunaan web untuk 
melaporkan isu etika, isu sosial dan lingkungan pada 
perusahaan di Australia, UK, dan Jerman memper-
lihatkan bahwa komunikasi isu etika, sosial dan 
lingkungan dalam web sangat terbatas [11]. Hal ini 
menegaskan bahwa komunikasi perusahaan bukan 
tujuan utama dari web. Berdasarkan pengamatan 
peneliti tersebut, perusahaan masih harus mening-
katkan isi pengungkapannya melalui web, menaik-
kan aksesibilitas, dan meningkatkan verifikasi infor-
masi yang disajikan pada web, serta menyediakan 
mekanisme umpan balik yang lebih canggih pada 
web untuk keperluan hubungan dengan pemangku 
kepentingan. 

Penelitian pada perusahaan yang bergerak di 
bidang industri mineral di Australia juga menunjuk-
kan bahwa potensi web untuk komunikasi lingkung-
an belum secara ekstensif dimanfaatkan oleh per-
usahaan. Ada kemungkinan bahwa keengganan per-
usahaan menggunakan web secara optimal sebagai 
media komunikasi adalah karena keterbatasan akses 
pada sebagian pemangku kepentingan, isu keraha-
siaan dan keamanan, kekhawatiran akan informasi 
yang berlebihan, hingga biaya yang diperlukan 
untuk mengelola web [12]. 

Perusahaan yang terdaftar pada Spanish Stock 
Exchange, IBEX-35, menganggap bahwa isu terkait 
CSR sangat penting. Hal ini dapat ditunjukkan oleh 
sebagian besar perusahaan yang menyediakan menu 
tersendiri untuk isu CSR dan menempatkannya pada 
halaman depan web. Walau pun demikian, inter-

aktivitas terkait dengan isu CSR sangat rendah. Web 
lebih bersifat satu arah dan terfokus pada penyam-
paian informasi. Tidak ada fasilitas umpan balik 
yang memungkinkan interaksi dan dialog dengan 
publik yang berbeda [11]. 

Pada penelitian tentang pemanfaatan laman 
resmi oleh dua perusahaan sektor industri dasar dan 
kimia di Indonesia sebagai media pengungkapan 
CSR [3] terlihat bahwa perusahaan telah menem-
patkan isu CSR pada hirarki yang tinggi tetapi mem-
punyai tingkat interaktivitas yang rendah, karena 
hanya menggunakan sumber ekspositif yang satu 
arah dan tidak menyediakan sarana umpan balik 
yang memadai. Begitu pula pada tujuh perusahaan 
sektor tambang yang tercatat di Bursa Efek 
Indonesia pada Indeks Bisnis-27. Umumnya, ketujuh 
perusahaan tersebut mempunyai menu atau submenu 
tersendiri untuk melaporkan kegiatan CSRnya, 
meskipun masih bersifat satu arah dan kurang me-
manfaatkan fitur web yang lebih kaya untuk keper-
luan komunikasi dengan pemangku kepentingan [4]. 

Dari studi terhadap beberapa literatur yang ada 
tersebut dapat dikatakan bahwa meskipun web 
adalah media yang ‘kaya’ dan dapat digunakan se-
bagai media komunikasi CSR yang baik oleh perusa-
haan tetapi potensi tersebut belum sepenuhnya di-
manfaatkan. Pemanfaatan web secara ekstensif 
untuk komunikasi CSR masih dipengaruhi beberapa 
faktor kontekstual [8], yaitu keterbatasan teknologi, 
faktor ekonomi, faktor internal organisasi, dorongan 
pemangku kepentingan eksternal, dan faktor lain. 
 
3.1 Keterbatasan Teknologi 

 
Suatu media mempunyai keterbatasan teknis 

tertentu yang dapat membatasi penggunaannya. Web 
mempunyai potensi keterbatasan teknologi yang 
dapat memengaruhi penggunaannya sebagai media 
komunikasi CSR. Keterbatasan teknologi berbasis 
web tersebut menyangkut keamanan, disain, isi, dan 
masalah kredibilitas. 

Masalah keamanan dapat muncul pada peng-
gunaan teknologi berbasis web. Isu seperti peretasan 
(hacking), virus, dan penolakan jasa, serta intrusi 
jaringan adalah masalah penting yang harus dihadapi 
apabila suatu organisasi menggunakan web sebagai 
media komunikasi. Walau demikian, saat ini industri 
teknologi informasi dan komunikasi telah dikem-
bangkan sedemikian rupa yang membuat Internet 
menjadi lebih aman. Misalnya, penggunaan firewall 
untuk memonitor lalu lintas dan mencegah potensi 
masalah keamanan [13]. Perusahaan juga dapat 
mengeluarkan kebijakan yang ketat tentang 
penggunaan Internet untuk meminimasi penyebaran 
virus dan untuk mencegah peretasan oleh pihak 
eksternal. 

Web yang tidak didisain dengan baik akan 
menimbulkan masalah bagi pemangku kepentingan, 
terutama bagi mereka yang tidak terlalu terbiasa 
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dengan penggunaan teknologi informasi dan 
komunikasi. Seorang pemangku kepentingan bisa 
saja frustasi jika menghadapi kesulitan mengakses 
informasi tertentu yang disebabkan oleh disain web 
yang buruk. Dengan demikian, untuk meningkatkan 
penggunaan web oleh pemangku kepentingan, web 
harus dibuat ramah pengguna (user friendly) dengan 
tautan, menu, dan disain fitur lain yang jelas dan 
mudah. 

Penggunaan web dapat menimbulkan berlebih-
nya informasi (information overload) [13,14]. 
Mudahnya mencari informasi melalui Internet 
membuat pemangku kepentingan dapat memperoleh 
informasi yang lebih banyak dan mungkin sebetul-
nya tidak relevan. Jadi, perusahaan harus memberi 
perhatian pada jumlah (dan relevansi) informasi 
yang ditampilkan pada web. Proses ini membutuh-
kan kesadaran akan kebutuhan informasi dari 
pemangku kepentingan sehingga pengungkapan 
yang dilakukan pun sesuai dengan harapan pemang-
ku kepentingan. 

Masalah keaslian isi yang ditampilkan pada 
web bisa juga menjadi pertanyaan [13]. Masalah 
hoax, misalnya, dapat merusak reputasi per-usahaan. 
Perusahaan, karenanya harus dapat me-yakinkan 
kepada pemangku kepentingan bahwa isi web dapat 
dipercaya. 

 
3.2 Faktor ekonomi 

 
Literatur tentang sistem informasi menyatakan 

bahwa penggunaan suatu media untuk komunikasi 
dapat dijelaskan melalui faktor sosial [15], misalnya 
mengaitkan kinerja ekonomi, postur stratejik, dan 
kekuatan pemangku kepentingan terhadap pengung-
kapan sosial dan lingkungan atau menghubungkan 
pelaporan sosial dan lingkungan dengan karak-
teristik perusahaan, pengaruh kontekstual umum, 
dan faktor internal organisasi. Hal ini menunjukkan 
bahwa konteks perusahaan (faktor ekonomi), inter-
nal (termasuk postur stratejik) dan eksternal 
(pemangku kepentingan) memengaruhi pelaporan 
sosial dan lingkungan.  

Web sering dinyatakan sebagai media yang 
lebih murah untuk menyebarkan informasi diban-
dingkan dengan media komunikasi lain [14]. Biaya 
untuk memulai penggunaan teknologi dan peme-
liharaan dan biaya personel seimbang dengan 
banyaknya keuntungan yang ditawarkan oleh web. 
Namun demikian, biaya pengembangan web juga 
dapat menjadi penghalang bagi komunikasi berbasis 
web. Karena itu, penggunaan web bagi komunikasi 
CSR dapat terkait dengan faktor ekonomi. 
 
3.3 Faktor Internal Organisasi 
 

Faktor internal organisasi dapat berhubungan 
dengan komunikasi lingkungan berbasis web melalui 
perilaku perusahaan dan proses stratejik. Dalam 

hubungannya dengan komunikasi berbasis web, 
budaya perusahaan dapat berpengaruh pada praktik 
komunikasi CSR perusahaan. Perilaku perusahaan 
terhadap isu CSR, pemangku kepentingan, dan 
media komunikasi dapat menentukan sejauh mana 
komunikasi CSR akan dilakukan melalui web. 

CSR dan pemangku kepentingan adalah isu 
penting bagi perusahaan, karena itu perilaku positif 
terhadap CSR dan pemangku kepentingan adalah 
kondisi yang mendorong komunikasi CSR. Hal ini 
harus sesuai dengan pemahaman terhadap peran 
media untuk memfasilitasi komunikasi tertentu. 

Proses komunikasi CSR berbasis web juga 
berkaitan dengan postur stratejik suatu perusahaan. 
Beberapa perusahaan menganggap bahwa komuni-
kasi berbasis web – yang dianggap sebagai teknologi 
relatif baru dan menjanjikan – akan memberikan 
keuntungan stratejik dalam berhubungan dengan 
pemangku kepentingan terkait isu-isu CSR diban-
dingkan dengan media yang pernah digunakan 
sebelumnya. Perusahaan ingin dianggap sebagai 
pemimpin dalam hal pengungkapan laporan CSR.   

Sementara itu, sebagian perusahaan tetap 
menggunakan web untuk berkomunikasi CSR secara 
konservatif. Strategi mereka kemungkinan adalah 
menggunakan sebagian saja kemampuan web 
dibandingkan dengan menggunakannya secara 
ekstensif dan menjadi pemimpin dalam penggunaan 
teknologi web untuk komunikasi CSR. 

 
3.4 Dorongan Pemangku Kepentingan 

Eksternal 
 
Pemangku kepentingan eksternal juga dapat 

memengaruhi komunikasi CSR yang dilakukan 
perusahaan [16]. Pengaruh pemangku kepentingan 
eksternal ini dapat dikonseptualisasikan melalui 
pertimbangan adanya tekanan pemangku kepenting-
an luar dan kebutuhan akan adanya komunikasi CSR 
yang memicu penggunaan suatu media komunikasi 
tertentu. 

Tekanan dari pemangku kepentingan terhadap 
peningkatan informasi dan ketepatan waktu serta 
perjanjian dapat menyebabkan kebutuhan komuni-
kasi CSR berbasis web meningkat. Tekanan tertentu 
akan menghendaki respon perusahaan melalui 
komunikasi menggunakan media yang ”kaya” dan 
web mempuyai potensi untuk memfasilitasi komu-
nikasi tersebut. Regulator atau asosiasi industri dapat 
mendorong perusahaan untuk menggunakan web 
sebagai media komunikasi. Inisiatif dari lembaga 
tersebut dapat menjadi pendorong penggunaan 
komunikasi lingkungan berbasis web.  

Di lain pihak, tidak adanya kebutuhan pemang-
ku kepentingan untuk berkomunikasi melalui web 
juga akan membatasi praktik penggunaan web seba-
gai media komunikasi. Beberapa pemangku kepen-
tingan lebih memilih dokumen yang tercetak (hard 
copy) dibandingkan laporan berbasis web. 
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Pemangku kepentingan tertentu mungkin memiliki 
keterbatasan penguasaan teknologi informasi dan 
enggan beradaptasi terhadap adanya perubahan 
dalam manajemen informasi dan penyebarannya. 
Jadi, preferensi dan kompetensi pemangku kepen-
tingan akan memengaruhi komunikasi CSR berbasis 
web.  

 
3.5 Faktor Lain 

 
Pemanfaatan web sebagai media komunikasi 

CSR oleh perusahaan dapat pula dipengaruhi oleh 
adanya pandangan yang menyebutkan tentang 
”pedang bermata dua” dan adanya perubahan 
filosofi manajemen yang terjadi pada perusahaan 
[8].  ”Pedang bermata dua” menggambarkan situasi 
dimana kelebihan komunikasi CSR berbasis web 
adalah juga merupakan keterbatasan. Sebagai con-
toh, kemampuan kesegeraan pada web dapat meng-
akibatkan umpan balik yang cepat juga oleh 
pemangku kepentingan yang mungkin tidak bisa 
segera ditangani oleh perusahaan. Kemampuan 
aksesibilitas yang dapat menjangkau semua pemang-
ku kepentingan juga menjadi tidak berarti apabila 
pemangku kepentingan tidak memiliki akses ter-
hadap internet.  

Faktor lain yang ditemukan berpengaruh ter-
hadap pemanfaatan fitur web adalah bahwa komu-
nikasi CSR berbasis web sangat terkait dengan 
kebijakan manajemen puncak perusahaan. Pengam-
bilalihan perusahaan oleh perusahaan lain dapat 
mengakibatkan perubahan filosofi yang berimbas 
pada pola komunikasi perusahaan, termasuk komu-
nikasi CSR [8].  

Penelitian pada perusahaan tambang di Indo-
nesia mengungkapkan bahwa pandangan ”tangan 
kanan memberi, tangan kiri tidak perlu tahu” dalam 
beberapa hal masih dipertimbangkan dalam me-
nyampaikan informasi CSR dan berakibat pada ter-
batasnya pemanfaatan web sebagai media komuni-
kasi CSR [17]. 
 
4. Penutup 
 
Web mempunyai potensi sebagai media komunikasi 
CSR oleh perusahaan, namun seberapa ekstensif 
fitur web digunakan agar tujuan komunikasi CSR 
tercapai maka perusahaan perlu mempertimbangkan 
berbagai faktor kontekstual yang ada. 
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Abstrak 

Teknologi dan era informasi yang menyebabkan perubahan dan arus perputaran informasi menjadi sangat cepat 
membawa manusia berhadapan dengan himpunan data yang masif. Di sisi lain, manajemen organisasi masa kini 
membutuhkan penanganan yang efektif dan efisien dan dukungan sistem yang handal dalam setiap tahap proses 
pengambilan keputusan. Kontradiksi antara hadirnya lautan data dan kebutuhan pengolahan informasi yang cepat 
untuk menunjang proses pengambilan keputusan menuntut adanya pendekatan yang optimal dalam pengolahan 
data menjadi informasi. Khususnya dalam bidang pengukuran kinerja organisasi, rancangan laporan kinerja yang 
biasanya disusun dalam bentuk dashboard berisi grafik-grafik kinerja harus dapat segera menginformasikan hal-
hal penting yang perlu menjadi perhatian pihak manajemen. Tetapi sangat disayangkan dalam praktiknya masih 
sering ditemukan banyak kesalahan mendasar pada proses ini yang mengganggu proses pengambilan keputusan. 
Makalah ini membahas peran cognitive reasoning dan formulasinya dalam bentuk prinsip- prinsip penyusunan 
dashboard kinerja yang harus diikuti agar grafik/informasi kinerja lebih mudah diinterpretasikan dan informatif 
sehingga bermanfaat bagi manajemen organisasi. Beberapa sampel empiris akan digunakan sebagai contoh untuk 
memperkuat pembahasan. 
 
Kata kunci: cognitive reasoning, performance dashboard 
 
 
 
1. Pendahuluan 
 

Transisi era industri ke era informasi membawa 
banyak perubahan signifikan dalam dunia bisnis. Era 
industri diisi para pekerja pabrik (factory workers) di 
mana ukuran kesejahteraan adalah kepemilikan atas 
benda, sedangkan era informasi diisi para pekerja 
pengetahuan (knowledge workers) dengan ukuran 
kesejahteraan yaitu penguasaan pengetahuan [6]. 
Siapa yang memiliki lebih banyak informasi saat ini 
dapat dipandang lebih berpotensi menjadi pemenang 
dalam persaingan. Sebagai contoh, pabrik yang lebih 
produktif dan mampu menghasilkan output lebih 
banyak akan sulit bersaing melawan perusahaan 
yang memiliki informasi lengkap atas keberadaan 
pasar potensial dan sumber bahan baku yang murah. 
Produk/jasa yang dibutuhkan konsumen juga kian 
beragam, dan hanya mereka yang dapat menangkap 
informasi inilah yang akan terus eksis di persaingan 
bisnis modern. 

Perkembangan teknologi yang pesat juga turut 
mendukung eksistensi era informasi. Pertukaran dan 
akses data yang cepat dimungkinkan oleh hadirnya 
teknologi pendukung baik dalam bentuk hardware 
maupun software. Tetapi akselerasi perkembangan 
teknologi informasi seringkali tidak diikuti dengan 
membaiknya kemampuan manusia dalam menyerap 

dan memanfaatkan berbagai kemajuan tersebut. 
Kemajuan teknologi hardware dan software belum 
cukup diimbangi dengan pengayaan kapasitas 
brainware manusia selaku pengguna teknologi. 

Salah satu kasus yang timbul dari kesenjangan 
di atas adalah hadirnya lautan data. Perpaduan 
teknologi dan era informasi yang menyebabkan 
perubahan dan arus perputaran informasi menjadi 
sangat cepat membawa manusia berhadapan dengan 
himpunan data yang masif. Lautan data yang 
terbentuk justru dapat menjadi halangan bagi proses 
pengambilan keputusan yang efektif. Di sisi lain, 
manajemen organisasi masa kini membutuhkan 
penanganan yang efektif dan efisien dan dukungan 
sistem yang handal dalam setiap tahap proses 
pengambilan keputusan. Kontradiksi antara hadirnya 
lautan data dan kebutuhan pengolahan informasi 
yang cepat untuk menunjang proses pengambilan 
keputusan menuntut adanya pendekatan yang 
optimal dalam pengolahan data menjadi informasi. 

Pada tahun 1989, Howard Dresner dari Gartner 
Group mencetuskan istilah business intelligence 
untuk menggambarkan “kumpulan konsep dan 
metode untuk meningkatkan kualitas pengambilan 
keputusan bisnis dengan menggunakan sistem 
pendukung berdasarkan fakta”. Istilah ini menjadi 
populer setelah 1990 bersamaan dengan semakin 
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berkembangnya teknologi informasi [7]. Konsep 
business intelligence menegaskan kebutuhan 
pendekatan yang efektif dalam menangkal lautan 
data. Dalam sebuah organisasi, ketidakmampuan 
mengekstrak informasi penting yang berpengaruh 
pada persaingan bisnis dapat berakibat fatal bagi 
kelangsungan hidup organisasi. 

Salah satu aspek penting dalam operasional 
organisasi adalah manajemen kinerja yang meliputi 
pengukuran dan perbaikan kinerja. Karena ruang 
lingkupnya yang sangat luas, manajemen kinerja 
juga rawan berhadapan dengan sindrom lautan data 
sehingga juga memerlukan metode dan teknik yang 
tepat dalam menentukan dan memilah kinerja kunci 
yang memerlukan perhatian ekstra dan penanganan 
segera agar tercapai peningkatan kinerja organisasi 
secara keseluruhan. Makalah ini membahas peran 
cognitive reasoning sebagai suatu pendekatan dalam 
mengatasi sindrom lautan data, khususnya dikaitkan 
dengan konteks manajemen kinerja. 

 
2. Tinjauan Literatur 
 

Pada bagian ini akan diuraikan beberapa istilah 
yang menjadi dasar pembahasan dalam makalah, 
yaitu mencakup definisi cognitive reasoning dan 
performance dashboard. 

 
2.1. Cognitive Reasoning 
 

Memahami makna cognitive reasoning dapat 
dilakukan dengan melihat arti kata dasarnya. Kata 
cognitive menurut Merriam-Webster’s Dictionary 
berarti “of, relating to, or involving conscious 
mental activities (such as thinking, understanding, 
learning, and remembering)”, sedangkan Oxford 
Dictionary menerjemahkan cognition sebagai “the 
mental action or process of acquiring knowledge 
and understanding through thought, experience, and 
the senses”. Lebih lanjut, Anshakov dan Gergely 
merumuskan beberapa postulat terkait cognitive 
reasoning, di antaranya: (1) proses kognitif memiliki 
tujuan mengekstrak informasi dan pengetahuan baru 
dari data dan fakta yang diperoleh dari lingkungan; 
dan (2) dinamika proses cognitive reasoning dapat 
direpresentasikan dalam arah perubahan dari 
ketidaktahuan menjadi pengetahuan [3]. Di samping 
itu, Rubinstein menjelaskan ada tiga kategori respon 
manusia berdasarkan stimuli yang diterimanya dari 
lingkungan, yaitu: cognitive (berdasarkan proses 
penalaran); instinctive (respon cepat berdasarkan 
naluri); dan reasonless (respon acak tanpa didahului 
proses berpikir) [8]. 

Dalam konteks manajemen kinerja, cognitive 
reasoning berperan penting pada proses pelaporan 
kinerja. Siklus pengelolaan kinerja selalu didahului 
dengan pengukuran dan pelaporan, kemudian diikuti 
analisis, dan dilanjutkan dengan tindakan perbaikan. 
Tahapan di atas adalah suatu rangkaian yang saling 

terkait dan kesalahan pada satu tahap dapat berimbas 
pada proses tahap selanjutnya. Khususnya pada 
tahap pelaporan, jika desain media penyampaian 
laporan kinerja tidak berorientasi pada kemudahan 
penafsiran, maka kemungkinan besar juga tidak akan 
terjadi proses cognitive reasoning. Pelaporan kinerja 
seperti ini tidak menghasilkan informasi dan 
pengetahuan yang cukup bagi manajemen untuk 
bertindak. Artinya, hasil pengukuran dan pelaporan 
tidak memberikan stimuli bagi pihak manajemen 
untuk dapat menganalisis bagian mana dari kinerja 
organisasi yang memerlukan perhatian. Respon yang 
akan diberikan pihak manajemen pada kasus ini, 
sesuai kategori Rubinstein, pasti tidak termasuk pada 
kelompok cognitive karena tidak didahului proses 
berpikir yang cermat. Ia kemungkinan besar akan 
masuk pada kelompok instinctive atau reasonless, 
atau bahkan tanpa respon sama sekali. 

 
2.2. Performance Dashboard 
 

Salah satu media pelaporan kinerja yang umum 
digunakan saat ini adalah performance dashboard. 
Dashboard secara umum dapat didefinisikan sebagai 
tampilan visual dari indikator kinerja kunci dalam 
bentuk grafik yang dilaporkan dalam format satu 
halaman. Pelaporan pada dashboard harus dapat 
mengarahkan pembaca pada informasi penting yang 
terkandung dalam grafik meskipun dengan upaya 
minimal (at-a-glance view) [1-2, 4]. Frase “at a 
glance” di sini sekaligus menyiratkan bahwa desain 
performance dashboard harus efisien, dalam arti 
tidak menyulitkan pembaca dalam mencerna apa 
yang ditampilkan, tetapi selain itu juga harus efektif, 
yaitu berlandaskan asas cognitive reasoning mampu 
mengubah informasi menjadi pengetahuan yang 
dapat dimanfaatkan sebagai dasar tindak lanjut. 

Penerapan asas cognitive reasoning dalam 
desain performance dashboard dapat dilakukan 
menggunakan prinsip-prinsip yang dikemukakan 
oleh Few sebagai berikut [5]: 

 
1. Tampilkan tidak lebih atau kurang dari apa 

yang relevan dengan pesan Anda. 
Banyak sekali grafik yang didesain dengan 
maksud meningkatkan nilai artistik, misalnya 
dengan penambahan gambar latar yang tidak 
relevan. Dalam konteks manajemen kinerja, 
fungsi informasi harus lebih dikedepankan 
daripada faktor estetika. Apa yang dianggap 
“indah” seringkali justru dapat mengganggu 
proses penafsiran informasi. 
 

2. Jangan tampilkan perbedaan visual pada 
grafik yang tidak terkait dengan perbedaan 
aktual pada data. 
Adanya perbedaan visual pada grafik secara 
otomatis akan mendorong pembaca mencerna 
maknanya. Karena itu perbedaan visual yang 
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tidak bermakna adalah pemborosan bagi proses 
penafsiran informasi. Kesalahan umum yang 
sering terjadi adalah penggunaan variasi warna 
yang berlebihan. Perlu juga dipertimbangkan 
kemungkinan laporan dicetak hitam-putih atau 
dibaca oleh orang yang buta warna, sehingga 
sebaiknya cukup digunakan gradasi warna. 
 

3. Gunakan panjang atau posisi 2D obyek  
pada grafik untuk merepresentasikan nilai 
kuantitatif dari data. 
Penskalaan atau pemanfaatan ruang pada grafik 
dapat digunakan untuk memberi arti langsung 
pada nilai data yang ditampilkan. 
 

4. Perbedaan atribut visual harus berkorelasi 
akurat dengan perbedaan aktual nilai data. 
Kesalahan umum yang sering terjadi di sini 
adalah penggunaan bar chart dengan sumbu 
vertikal yang tidak dimulai dari nol. Pada data 
skala rasio, misinterpretasi dapat terjadi jika 
perbandingan skala visual tidak sejalan dengan 
perbandingan sesungguhnya pada skala rasio. 
 

5. Jangan menghubungkan data yang bersifat 
kategori karena tidak terdapat hubungan 
antara data-data tersebut. 
Menghubungkan data yang bersifat kategori, 
misalnya dengan garis, secara implisit akan 
mensugesti pembaca bahwa terdapat hubungan 
antara data-data tersebut. Ini harus dihindari. 

(Line chart umumnya digunakan pada data 
time series untuk menunjukkan tren.) 
 

6. Tonjolkan informasi yang dianggap paling 
penting secara visual. 
Jika terdapat informasi penting pada grafik 
yang dipandang perlu ditonjolkan, highlight 
boleh diberikan melalui perbedaan visual. 
 

7. Gabungkan beberapa fakta menjadi satu 
tampilan sehingga mudah diingat. 
Perlu diingat bahwa otak manusia hanya dapat 
menampung kurang lebih empat informasi 
pada ingatan jangka pendeknya (short-term 
memory). Karena itu sebisa mungkin tampilkan 
beberapa fakta ke dalam satu grafik sehingga 
informasi dapat diproses dalam satu jangkauan 
penglihatan. 
 

3. Sampel Kajian Lapangan 
 

Pada bagian ini beberapa contoh grafik dari 
berbagai sumber di Internet diambil sebagai bahan 
studi kasus. Meskipun diolah oleh lembaga yang 
kredibel, cukup mengherankan melihat grafik-grafik 
yang dihasilkan masih belum memenuhi kaidah-
kaidah yang diuraikan pada bagian sebelumnya, 
sehingga dalam batas tertentu menyulitkan pembaca 
menafsirkan pesan yang hendak disampaikan, atau 
setidaknya pembaca membutuhkan usaha yang lebih 
keras. 

 
 

Gambar 1(a). Pie chart dengan banyak warna Gambar 1(b). Revisi 1(a) dengan vertical bar chart 
 

Gambar 1(a) diambil dari website lembaga 
independen yang mengelola penyaluran hibah bagi 
gypsies dan travellers di UK. Mengacu pada prinsip-
prinsip yang disusun Few, gambar di atas menyalahi 
prinsip 1 dan 2. Pie chart sebenarnya adalah grafik 
yang tepat untuk merepresentasikan data kategori 
seperti pada contoh di atas. Tetapi kecenderungan 
menonjolkan estetika yang berlebihan dengan format 
tiga dimensi (termasuk efek potongan pie) tidak 
memberi nilai tambah apapun karena tebal pie tidak 
bermakna apa-apa. Sudut kemiringan pie sebagai 

akibat kesan 3D yang ingin ditonjolkan mungkin 
justru mempersulit interpretasi, terutama karena 
banyak kategori yang bernilai hampir sama. 
Penggunaan warna yang berlebihan (tiap kategori 
memiliki warna tersendiri) menyalahi prinsip 2. Jika 
gambar di atas dicetak hitam-putih, variasi warna 
tersebut akan sangat sulit diasosiasikan dengan 
legend yang terletak di sebelah kanan grafik. 

Pada Gambar 1(b), revisi terhadap Gambar 1(a) 
dilakukan dengan mengubah format grafik menjadi 
vertical bar chart. Grafik ini umumnya digunakan 
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selain untuk menampilkan nilai suatu kategori, juga 
untuk menonjolkan ranking dari kategori-kategori 
tersebut. Pada Gambar 1(b), segera terlihat urutan 
kategori berdasarkan nilai persentasenya, sekaligus 
perbandingan relatif antara kategori yang satu dan 

yang lain melalui perbandingan bar tiap kategori. 
Hal ini sulit dilakukan menggunakan perbandingan 
potongan pie seperti pada Gambar 1(a). 

 

 

Gambar 2(a). Vertical bar chart yang kurang tepat Gambar 2(b). Revisi 2(a) dengan regrouping 
 

Gambar 2(a) adalah contoh tampilan output 
software yang diambil dari website perusahaan yang 
bergerak di bidang pembuatan software penilaian 
kinerja. Meskipun hanya contoh output, cukup ironis 
melihat grafik di atas sebagai grafik kinerja yang 
tidak didesain berbasis cognitive reasoning. Problem 
yang segera terlihat adalah penggunaan vertical bar 
chart yang justru menyulitkan pembacaan data. 
Selain itu, pengelompokan berdasarkan individu 
tidak sesuai dengan judul grafik (instructor summary 
report), selain menyebabkan dibutuhkannya lebih 
banyak warna sebagai legend. Adanya kumpulan bar 
khusus untuk nilai rata-rata dua individu tidak 
memberi tambahan informasi apa-apa, kecuali jika 
ada lebih dari dua orang yang nilainya ditampilkan. 
Grid pada grafik juga cenderung mengganggu dan 
tidak memiliki fungsi khusus. Bagaimanapun, satu 

hal yang perlu diapresiasi dari grafik di atas adalah 
penggunaan skala yang tepat yaitu 1 s.d. 5, yang 
bersumber dari skala Likert yang digunakan pada 
survei. Kesalahan yang sering dijumpai dalam hal 
ini adalah tidak dilakukannya modifikasi terhadap 
default skala minimum yang biasanya diset bernilai 
nol oleh software. 

Pada Gambar 2(b), revisi terhadap Gambar 2(a) 
dilakukan dengan mengelompokkan ulang data yang 
ada, selain mengubah grafik menjadi horizontal bar 
chart yang lebih lazim sehingga lebih mudah dilihat 
dan diinterpretasikan. Perbandingan kinerja antar-
individu juga tampak jelas dalam grafik kedua, dan 
nilai data yang ditampilkan sebagai label masih 
cukup jelas terlihat sehingga tidak diperlukan grid. 

 

 

 
Gambar 3(a). Doughnut chart revenue vs. expenses 
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Fiscal Year 2010 

Gambar 3(b). Revisi 3(a) dengan proportional vertical bar chart 
 

Gambar 3(a) diambil dari website sebuah NGO 
internasional yang bergerak di bidang konservasi 
alam. Seperti halnya 3D pie chart, doughnut chart 
juga merupakan fasilitas standar yang disediakan 
banyak program spreadsheet seperti Excel. Namun 
pemakaiannya juga harus dilakukan dengan cermat. 
Dalam contoh di atas, penggunaannya pada dua data 
sekaligus (revenue dan expenses) menimbulkan 
problem karena beberapa hal: (1) selain teks revenue 
dan expenses, praktis tidak ada teks lain yang mudah 
terbaca, terlebih lagi keterangan yang ada di bawah 
gambar. Ini karena banyak ruang terbuang akibat 
jenis grafik yang dipilih; (2) perbedaan nilai data 
tidak eksplisit tampak secara proporsional; dan (3) 
variasi warna pada masing-masing kelompok tidak 
memberi nilai tambah. 

Pemilihan grafik sederhana vertical bar chart 
seperti pada Gambar 3(b) sebenarnya sudah cukup 
dapat menjelaskan pesan yang ingin disampaikan. 
Hanya saja hal penting yang harus diperhatikan 
adalah pemanfaatan skala pada bar (baik panjang 
maupun lebarnya) harus diatur sedemikian rupa 
(proporsional) sehingga dengan segera memberikan 
informasi penting terkait nilai data. Pada Gambar 
3(a), fakta bahwa pada tahun fiskal 2010, expenses 
(pengeluaran) lebih besar dari revenue (penerimaan) 
tidak dapat segera terlihat kecuali perhatian ekstra 
diberikan pada angka-angka di dalam doughnut. Di 
sisi lain terkait warna, jika memang dirasa perlu 
membedakan kelompok data revenue dan expenses 
agar terlihat lebih tegas, pembedaan warna bisa saja 
dilakukan antara dua kelompok tersebut, tapi tidak 
perlu dilakukan antar-bar pada tiap kelompok. 
Ditinjau dari prinsip-prinsip dari Few, Gambar 3(a) 
menyalahi prinsip 1 (pemilihan grafik yang lebih 
mengutamakan estetika daripada penyampaian 
informasi), prinsip 2 (penggunaan warna berlebihan 
yang tidak bernilai tambah), dan prinsip 4 (skala 
nilai data yang diabaikan atau tidak proporsional). 

 
4. Kesimpulan 
 

Masih banyak contoh-contoh keliru seperti di 
atas yang dapat dijumpai di berbagai media. Ini 

menandakan belum banyak pihak yang menyadari 
pentingnya asas cognitive reasoning diperhatikan 
dalam pembuatan grafik. Khususnya terkait dengan 
manajemen kinerja, respon cepat sangat dibutuhkan 
untuk mencari solusi perbaikan atas kinerja yang 
bermasalah dari suatu organisasi. Pelaporan kinerja 
dalam bentuk performance dashboard yang tidak 
memperhatikan prinsip-prinsip yang telah dibahas 
akan menyulitkan manajemen untuk menganalisis 
dan pada akhirnya akan menghambat proses 
pengambilan keputusan bagi tindak lanjut perbaikan. 
Paparan pada makalah ini diharapkan dapat 
meningkatkan awareness terhadap persoalan di atas. 
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Abstrak 

Perkembangan Teknologi informasi telah membuat perubahan yang sangat besar, terutama pengelolaan data dan 
penyajian informasi dalam berbagai altivitas bisnis, hal tersebut  disebabkan karena komputer mampu melakukan 
pengelolaan data secara cepat dan akurat. Tujuan membangun sistem pengelolaan pesanan dan penjualan songket 
Palembang pada rumah songket ”Romlah Fitriah”  ini adalah sebagai upaya mempertahankan usahanya agar tetap 
berjalan dengan baik dan  lancar, oleh karena tingginya volume pesanan, sedangkan pengelolaan mulai dari pencatatan 
pesanan pelanggan sampai laporan penjualan tidak dikelola dengan baik, sehingga pelayananan pesanan pelanggan sering 
salah dan pencatatan uang panjar pesanan juga sering keliru serta penerimaan dan pengeluaran uang tidak tercatat 
dengan jelas pada akhirnya pada akhir bulan sulit menghitung keuntungan. Untuk  mengantisipasi hal tersebut maka 
dibangunlah sistem komputerisasi yang dapat mengelola fungsi otomatisasi pencatatan transaksi panjar pesanan,  
penerimaan uang pembayaran, uang pengeluaran, serta fungi pencatatan pesanan. Sehingga data-data  tersebut akan 
direkap pada setiap akhir hari, Hasil yang diharapkan adalah  pada akhir bulan akan menghasilkan informasi yang dapat 
mendukung kebijakan manajemen pada bisnis tersebut. 
 
Kata kunci :  sistem pengelolaan, songket, pesanan dan penjualan. 
 

1. PENDAHULUAN 
Sistem pengelolaan yang dihubungkan dengan kata 
komputerisasi adalah sebagai sistem informasi atau sistem 
komputerisasi yang diartikan memiliki kemampun  
melaksanakan komputasi numerik, bervolume besar, dan 
dengan kecepatan tinggi, menyediakan komunikasi dalam 
organisasi atau antar organisasi yang mudah, menyajikan 
informasi  yang akurat, cepat dan uptodate, memungkinkan 
pengaksesan informasi yang sangat banyak  dengan cepat 
dan murah serta mengotomatisasikan proses-proses bisnis 
yang dikerjakan secara manual. 
Untuk menghasilkan pengelolaan komputeresiasi  yang 
maksimal tentunya harus didukung suatu perangkat lunak 
(Software) yang sesuai dengan kebutuhan, disertai dengan 
Sumber daya manusia (Brainware) yang handal, namun 
sebaliknya bila perangkat lunak dan sumber daya manusia 
tidak sesuai dengan kebutuhan, maka sistem komputerisasi 
tesebut tidak dapat mencapai  keinginan kerja yang efektif 
dan efisien bagi organisasi yang ingin mempertahankan 
bisnisnya bahkan untuk berkembang. 
Demikian halnya dengan usaha rumah songket “Romlah 
Fitriah” yang merupakan suatu rumah industri yang 
bergerak dalam bidang produksi songket tradisional 
Palembang, saat ini yang menjadi kelemahan mendasar 
adalah  pengelolaan administrasinya  menggunakan cara 

sederhana yaitu masih menggunakan pencatatan pada buku 
baik itu setiap adanya pemesanan songket, penerimaan 
uang panjar pesanan, dan bahkan pada saat terjadinya 
transaksi pembayaran. 
Oleh karena usaha rumah songket ini semakin berkembang, 
dan dengan mulai meningkatnya volume pesanan baik dari 
dalam kota maupun luar kota sehingga aktivitas 
administrasinya juga mulai meningkat , dari hasil 
pengamatan langsung,  tampaknya bisnis tersebut tidak 
mungkin untuk mempertahankan pengelolaan administrasi 
yang ada saat ini karena terlihat sangat tidak mendukung 
usaha bisninsnya,  
Oleh karena itu pada tulisan ini akan menguraikan 
pembangunan sistem  pengelolaan pesanan dan penjualan 
songket  yang menekankan kontrol terhadap pencatatan 
pesanan pelanggan, pencatatan transaksi penjualan serta 
biaya-biaya yang terjadi   sehingga dapat menghasilkan 
informasi untuk pendukung kebijakan perencanaan 
kedepan. 
 
2. Landasan Teori 
Pembahasan ini berlandaskan teori-teori yang berhubungan 
dengan obyek kajian. Selain menggunakan teori dan model,  
dalam bahasan ini juga diambil teori-teori bidang sistem 
lainnya sebagai landasan operasional pembahasannya.  

No Makalah : 167 
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2.1 Sistem   
sistem adalah suatu jaringan kerja dalam prosedur-prosedur 
yang saling  berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk 
melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu 
sasaran yang tertentu [5] 
sistem adalah sekelompok elemen yang terintegrasi dengan 
maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan. Jika 
elemen sistem menggambarkan suatu perusahaan 
manufaktur, sumber daya input adalah bahan mentah, yang 
diubah menjadi barang jadi atau jasa melalui proses 
manufaktur [6] 
 
2.2 Informasi 
Informasi adalah hasil dari pengolahan data yang sudah 
mengandung makna dan dapat digunakan untu pengmbilan 
keputusan. [5] 
 
2.3 Sistem Informasi 
Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu 
organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan 
transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manejerial dan 
kegiatan strategi dari suatu sistem didalam suatu organisasi 
dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan 
yang diperlukan. [5] 
 
2.4 Pengelolaan 
Pengelolaan adalah memanipulasi data ke dalam bentuk 
yang lebih berguna dan lebih berarti, berupa suatu informasi 
atau segala cara yang membuat data itu berarti. [5] 
 
2.5 Songket 
Kata songket berasal dari istilah sungkit dalam bahasa 
Melayu dan bahasa Indonesia, yang berarti "mengait" atau 
"mencungkil". Hal ini berkaitan dengan metode pembuatan 
nya mengaitkan dan mengambil sejumput kain tenun, dan 
kemudian menyelipkan benang emas. Selain itu, menurut 
sementara orang, kata songket juga mungkin berasal dari 
kata songka, songkok khas Palembang yang dipercaya 
pertama kalinya kebiasaan menenun dengan benang emas 
dimulai [7] 

 
2.6 Data Flow Diagram (DFD) 
Data flow diagram (DFD) pada analisis kebutuhan berguna 
untuk merencanakan tentang proses logis atau fisik apa saja 
yang akan dibutuhkan, data  serta aktivitas apa saja yang 
mengalir pada lingkup sistem  kemudian dirincikan sampai 
terbentuk modul-modul perangkat lunak, adapun simbol 
yang digunakan seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.0 
 
2.7 Diagram Use-Case 
Diagram use-case  menggambar kan sistem sebagai sebuah 
kumpulan use-case dan pengguna serta hubungan keduanya, 
diagram ini mengartikan lingkungan kejadian bisnis yang 
harus diproses oleh sistem serta bagaimana perilaku para 

pengguna tersebut terhadap use-case yang dikelolanya,  
symbol  yang digunakan pada diagram ini adalah   seperti 
yang ditunjukkan pada gambar 2.0 
 

Simbol Keterangan 

 Proses berbentuk persegi dengan empat 
sudut  lengkung. Proses beri si suatu 
kegiatan memproses aliran data masuk  

 Kesatuan luar berbentuk bujur sang kar 
merupakan sumber/tujuan data, mewakili 
agen eksternal,tidak mem proses, 
memakai kata benda, orang atau 
sekumpulan orang, organisasi. 

 
 

Simpanan data adalah salah satu 
komponen dari DAD yang meng-  
gambarkan penyimpanan data yang 
ditujukan untuk penggunaan selan- 
jutnya. 

 
Aliran data  menunjukkan input data ke 
proses atau output infor- masi dari proses 

 
Gambar 1 Simbol DAD by Gane & Sarson [3] 

 
 

 
Notasi use-case bebentuk ellips, 
merupakan bagian suatu kegiatan atau 
aktivitas yang terotomatis atau secara 
manual 

 

Notasi actor adalah sesuatu yang perlu 
berinteraksi dengan sistem untuk 
pertukaran infor masi  

 
 

Notasi garis berpanah hubung an antara 
actor dengan use-case, dimana actor 
adalah sebagai pelaku 

 Notasi garis tidak berpanah hubungan 
antara actor dengan use-case, dimana 
actor adalah sebagai yang dilayani 
(pelaku eksternal) 

 
Gambar 2  Notasi diagram Use-case [3] 

 
3. Lingkup Masalah 
Agar pembahasan tidak menjadi bias maka untuk penulisan 
ini perlu dibatasi  lingkup masalahnya yaitu pada bidang 
yang akan diselesaikan saja, adapun lingkup masalahnya 
adalah (1)aplikasi ini dibuat dengan studi kasus  rumah 
songket “Romlah Fitriah” Palembang,   lingkup 
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permasalahan berdasakan kondisi nyata pada institusi 
tersebut. (2)sistem yang dibangun mencakup pencatatan 
pesanan pelanggan, fungsi transaksi pembayaran dan biaya 
pengeluaran. 
 
4. Metodologi 
Metodologi untuk membangun aplikasi ini adalah 
menggunakan Linear Sequential model/Waterfall model, 
karena sistem yang dibangun tidak terlalu besar dianggap 
yang paling cocok adalah model ini, dianggap sangat 
sistematis, melakukan aktivitas yang berurutan dalam 
membangun perangkat lunak yang terdiri dari: 
 
4.1 Tahap Perencanaan 
Menentukan lingkup dari sistem, mengenali berbagai area 
permasalahan potensial, mengatur urutan tugas, memberikan 
dasar untuk pengendalian. 
 
4.2 Tahap Analisis 
Pada tahap ini akan diteliti masalah-masalah yang muncul 
pada sistem yang ada sebelumnya. Hasil dari tahapan ini 
adalah peningkatan performa sistem yang akan memberikan 
keuntungan dari segi bisnis perusahaan. Hasil lain dari 
tahapan ini adalah sebuah laporan yang menerangkan 
tentang permasalahan, kebutuhan-kebutuhan sistem yang 
akan datang, serta usulan sistem yang baru.   
 
4.3 Tahap Perancangan 
Perancangan sistem adalah penentuan proses dan data yang 
diperlukan oleh sistem baru, termasuk juga menyertakan 
spesifikasi jenis peralatann yang akan digunakan, tahap 
kegiatan ini diantaranya menyiapkan rancangan sistem yang 
terinci, mengidentifikasi berbagai alternatif konfigurasi 
sistem, mengevaluasi berbagai alternatif konfigurasi sistem, 
mimilih konfigurasi terbaik dan menyiapkan usulan 
penerapan. 

 
4.4 Tahap Implementasi 
Implementsi adalah menerapkan dokumen rancangan ke 
pembuatan program aplikasinya, ini merupakan kegiatan 
memperoleh dan mengintegrasikan sumber daya fisik dan 
konseptual yang menghasilkan suatu sistem yang bekerja. 
 
5. Pembahasan 
Sesuai dengan penjelasan sebelumnya bahwa membangun 
sistem ini menggunakan pendekatan Linear Sequential 
model/Waterfall model yang dirincikan sbb: 
 
5.1 Lingkup Bisnis Sistem  
Pada tahap awal aktivitas ini adalah harus mengetahui 
lingkup bisnis sistem yang terdapat pada rumah songket 
tersebut serta aktivitas bisnis yang menjelaskan hubungan  
antar elemen-elemen sistem yang terdapat pada perusahaan, 
secara rinci aktivitas bisnisnya dapat dilihat pada gambar 3.0 
berikut. Sedangkan elemen yang ada diantaranya adalah: 
a. Pelanggan 

b. Supplier 
c. Petugas pencatat pesanan 
d. Petugas penerima pembayaran dan pengeluaran 
e. Bagian produksi 
f. Bagian gudang 
 

Pelang 
gan 

Petugas  
pencatat 
pesanan 

Petugas 
penerima 
pembayar 
an 

Bagian  
Produksi 

Bagian 
Gudang 

Sup 
plier 

      

Gambar 3 Diagram Aktivitas bisnis 
    
5.2 Analisis Kebutuhan 
Analisis kebutuhan menjelaskan perilaku yang dimiliki 
oleh sistem, kebutuhan sistem yang baru khusus pelayanan 
pesanan dapat dituangkan pada  diagram use-case yang 
ditunjukan gambar 4.0 berikut ini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terima
Permin
taan 
Bahan 
baku 

Periksa 
per 
sediaan 
Bahan 
 baku

Buat 
pesanan
Bahan  
baku 

Terima 
Bahan  
Baku 

Buat 
pesanan
songket 

Hitung  
harga 
pesanan

Cetak 
pesanan
& 
Nota  
tagihan 

Terima 
Nota 
tagihan
& 
Pesanan 

Mem 
buku Pe 
nerimaan 

Membuat 
Kuitansi 

Terima 
Pesanan 

Terima 
Kuitansi 

Buat 
perminta 
an 
Bahan 
baku 

Terima 
Bahan  
baku 

Terima 
Tagihan 

Buat 
faktur 
Bahan 
Baku &
Nota 
Taihan 

Catat 
Barang 
Jadi 

Terima 
Barang 
Jadi

Mem 
buku Pe 
ngeluaran 

Hitung harga 
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Ptgs. pesanan Cetak pesanan 
& nota tagih

Pelanggan

Pelayanan Pesanan
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Membuku 
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Cetak 
Kuitansi
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Gambar 4 Use-Case pelayanan pesanan
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Sedangkan kebutuhan sistem yang baru khusus hubungan 
yang terjadi pada internal (produksi), ketika petugas 
produksi meminta bahan baku ke gudang, dan ketika 
petugas gudang memeriksa bahan baku ternyata sudah 
mencapai batas minimal kemudian mengajuka order bahan 
baku ke Supplier, dapat dituangkan pada  diagram use-case 
yang ditunjukan gambar 5.0 berikut ini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3 Perancangan Proses 
Pada perancangan proses ini adalah saat menentukan proses 
dan data yang diperlukan pada sistem yang  baru, peran 
cangan proses ini digambarkan dengan data flow diagram 
(DFD), yang dimulai dengan Diagram konteks yang 
menunjukkan proses sistem secara keseluruhan dimana 
terdapat 5 entitas, dapat dilihat pada gambar 6.0 beikut ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
5.4 Perancangan Basis Data 
Untuk rancangan basis data pada rumah songket “Romlah 
Fitriah”  adalah sesuai diperlihatkan pada gambar 7.0 
berikut dibawah ini.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.5 Rancangan Arsitektur 
Rancangan arsitektur dari sistem pesanan dan penjualan 
rumh songket “Romlah Fitriah” adalah sesuai yang 
diperlihatkan pada gambar 8.0 berikut dibawah ini 
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6. Kesimpulan dan Saran  
 
6.1 Kesimpulan 
 
Kinerja sistem pelayanan pemesanan dan penjualan songket 
pada rumah songket “Romlah Fitriah” diharapkan akan 
menjadi lebih baik dan meningkat, dan diharapkan juga siap 
mengantisipasi perkembangan bisnis rumah songket 
tersebut, seperti meningkatnya volume pesanan yang 
menjadikan produksi menjadi meningkat serta administrasi 
yang menjadi rumit, sehingga beberapa aspek yang terastasi 
antara lain adalah sbb. 
1. Dapat mempermudah pelayanan pesanan songket kepada 

para pelanggannya.  
2. Dapat mempercepat info permintaan produksi ke bagian 

produksi. 
3. Mengotomatisasikan info kebutuhan bahan baku untuk 

memenuhi pesanan songket. 
4. Adanya remot info tentang bahan baku yang telah 

mencapai batas minimal. 
5. Informasi tentang pembayaran uang muka yang telah 

diselesaikan pelanggan dapat dipanggil kembali dengan 
cepat. 

6. Informasi kepada manajemen akan diterbitkan dengan 
cepat seperti laporan penerimaan dan pengeluaran uang, 
laporan stok barang jadi, laporan stok bahan baku serta 
informasi pemenuhan pesanan pelanggan. 

7. Menunjukkan optimasi penggunaan Teknologi informasi  
khususnya multi user yang on-line dalam jaringan lokal 
memberikan suatu nilai tambah. 

 
 

 
6.2 Saran 
 
Dari pengembangan sistem pelayanan pesanan dan penjualan 
songket ini dapat diberikan saran-saran sbb. 
1. Sistem ini dapat segera diimplementasika dengan penuh 

tanggung jawab bagi  pihak pemilik rumah songket, 
bahwa inilah saatnya memanfaatkan teknologi untuk 
mendukung bisnis songketnya.. 

2. Hasil lebih jauh diharapkan dapat memberikan inovasi 
baru terhadap perkembangan bisnisnya, seperti 
pengadaan bahan baku untuk mendukung rumah songket 
lainnya yang ada khususnya di Kota Palembang.  
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Abstrak 

Suatu produk memiliki dua fitur dalam memanajemen bandwidth. Fitur tersebut yaitu simple queue dan queue 
tree. Bagian administrator jaringan komputer seringkali kebingungan dalam memilih bandwidth management 
karena setiap fitur pada produk tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan.  Dalam paper ini mencoba untuk 
membandingkan kedua fitur dari manajemen bandwidth tersebut (simple queue dan queue tree), sehingga para 
administrator jaringan mendapatkan cara yang tepat dalam memanajemen bandwith. Untuk mendapatkan hasil 
percobaan tersebut maka akan dilakukan pendekatan dengan cara melakukan percobaan secara langsung yang 
dipraktekkan menggunakan PC (personal computer), sistem operasi untuk memanajemen bandwith, dan 
aplikasi-aplikasi pendukungnya.Kami berharap paper ini dapat membantu orang yang bekerja pada bagian 
jaringan dalam menentukan pilihan untuk memanajemen bandwith yang tepat pada jaringan yang dia miliki. 
 
Kata kunci : manajemen bandwidth, simple queue, queue tree 
 
 
I.  Pendahuluan 

 
Bandwidth management digunakan karena 

orang-orang pada saat ini tergantung pada internet. 
Tetapi karena keterbatasan bandwidth yang ada, 
maka diperlukan manajemen bandwidth agar 
bandwidth terdistribusi secara merata kepada 
seluruh pengguna. Dalam pembagian bandwidth, 
suatu produk memiliki dua fitur, di  mana masing-
masing fitur tersebut memiliki kelebihan dan 
kekurangan masing-masing dalam proses 
pendistribusian bandwidth. Paper ini bertujuan 
untuk membandingkan dua fitur yang dimiliki oleh 
suatu produk dalam memanajemen bandwidth. 
State of the art atau study literature yang berkaitan 
pada paper ini sebagai berikut. 

Dari beberapa paper yang telah ada 
didapatkan hasil sebagai berikut, pada paper yang 
ditulis oleh [2] Rr. Retna Trimantaraningsih dan 
Istiqomatul Muarifah, Jurusan Teknik Informatika, 
FTI, IST AKPRIND Yogyakarta dengan judul 
Implementasi mikrotik sebagai manajemen 
bandwidth, dimana ia meneliti sebuah 
permasalahan yaitu Pemanfaatan MikroTik 
RouterOS™ untuk manajemen bandwith, 
kestabilan dan efisiensi software manajemen 
bandwidth, serta keuntungan penggunaan MikroTik 
RouterOS™ untuk manajemen bandwith, dengan 
metode Penelitian langsung yang dilakukan dengan 
menggunakan hardware yaitu Processor Intel P4 
3.06 GHz, RAM DDR II 256 MB, 2 ethernal card, 
Kabel UTP, konektor RJ45, harddisk 40GB. 
Software yang digunakan Windows XP, MikroTik 

RouterOS, Bandwith meter pro dan WinBox, maka 
ia melakukan analisis sebagai berikut : Instalasi 
mikrotik pada PC dan membandingkan pembagian 
bandwidth menggunakan HTB dengan pembagian 
bandwidth menggunakan QCB. 

Terakhir ada juga penelitian pada paper 
berjudul [1] Developing Hotspot Using Mikrotik 
Routeros With Bandwidth Using Restriction yang 
memiliki problem state yaitu Untuk membuat 
hotspot, jaringan komputer memerlukan sebuah 
router, yaitu alat yang berfungsi sebagai pengatur 
lalu lintas data sehingga tepat pada sasarannya. 
Dengan berbagai fasilitas yang dimiliki router, 
maka komunikasi pada jaringan komputer dapat 
berjalan dengan baik. Namun, harga router tidak 
murah, hal ini sesuai dengan kinerja router itu 
sendiri, kemudian untuk memecahkan masalah 
tersebut dilakukan metode Percobaan dengan 
merancang model bangun Jaringan Untuk Hotspot 
maka didapatkan data-data sebagai berikut : 
1. PC Router yang telah diimplementasikan telah 

mampu menghubungkan internet dengan 
Acces Point dan Client. 

2. Cara kerja sistem Hotspot yaitu melakukan 
autentikasi pada jaringan dan dapat diakses 
menggunakan web browser. Sistem hotspot 
adalah teknologi autentikasi yang biasa 
digunakan ketika mengakses internet pada 
area publik.  

3. Pembagian Bandwidth yang merata pada 
setiap client. Koneksi internet menjadi lancar 
dan stabil. Manajemen Bandwidth dapat 
memudahkan admistrator dalam memantau 

No Makalah : 168
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akses internet pada setiap client dengan 
menggunakan Mikrotik RouterOS.  

4. Semakin besar bandwidthyang diberikan ke 
setiap client, maka semakin cepat waktuyang 
diperlukan untuk download dan upload. 

5. KelebihanMikrotik RouterOS: 
 Mempunyai fitur banyak. 
 Tidak terlalu membutuhkan spesikasi 

komputer yang tinggi. 
 Dari segi pengoperasiannya Mikrotik 

tergolong friendlydengan software winbox 
yang dimilikinya.  

 Cara instalasi yang begitu mudah tanpa 
compile paket-paket. 

6. Kekurangan Mikrotik RouterOS:  
 Tidak adanya sistem partisi maka pada 

waktu instal otomatis format semua 
harddisk.  

 Terbatas hanya sebagai router, tidak bisa 
digunakan sebagai server. 
 

Penelitian yang  sama juga dilakukan pada 
paper dengan judul [3] Mikrotik OS Untuk 
Bandwith Management dimana paper ini memiliki 
problem state yaitu menjadikan komputer menjadi 
router network yang handal, mencakup berbagai 
fitur lengkap untuk network dan wireless, salah 
satunya adalah bandwith manajemen, dengan 
metode penelitian adalah dengan  menyiapkan PC, 
2 ethernet, dan  Mikrotik OS, sehinnga paper ini 
melakukan percobaan sebagai berikut Instalasi 
Mikrotik OS, Setting dasar mikrotik, Setting 
lanjutan yaitu dengan mengakses IP mikrotik lewat 
browser dan menjalankan winbox, dan setting 
bandwith limiter. 

Setelah itu juga didapatkan paper dengan 
judul [4] Queue dengan SRC-NAT dan WEB-
PROXY yang memiliki problem state Penentuan 
CHAIN pada MENGLE sangat menentukan 
jalannya sebuah rule. Jika kita memasang SRC-
NAT dan WEB-PROXY pada mesin yang sama, 
sering kali agak sulit untuk membuat rule QUEUE 
yang sempurna, serta metode penelitian yang 
dilakukan dengan cara langsung dengan 
menggunakan PC dengan mikrotik routerOS versi 
2.9.28. analisis yang dilakukan adalah  Membuat 
mangle pada mikrotik dan mengkonfigurasi 
manajemen bandwidth menggunakan queue tree. 

Selanjutnya adalah paper dengan judul [5] 
Keamanan Management User pada Hotspot WLAN 
802 11b, yang memiliki problem state yaitu Dengan 
kemajuan hotspot yang sebagai penyedia internet 
diperlukan cara untuk Memelihara integritas dan 
kerahasian data dengan melakukan Management 
pengaman user pada Hotspot WLAN 802 11b dan 
metode penelitian yang dilakukan dengan tehnik 
nirkabel, yaitu melalui proses penelitian terhadap 
WIFI atau hotspot tanpa kabel, sehingga data yang 
didapatkan dari paper ini adalah Mengenal WLAN, 

Membangun jaringan WLAN 802.11b, Teknologi 
Jaringan Komputer Nirkabel, dan keamanan 
wireless LAN 802.11b. 

Agar dapat dengan mudah memahami isi 
dari paper ini, maka membaginya ke dalam 
beberapa bab sebagai berikut, pada bagian I yaitu 
pendahuluan akan membahas tentang latar belakang 
masalah, tujuan penulisan, state of the art serta 
sistematika penulisan, kemudian dilanjutkan 
dengan pembuatan bagian II dimana dalam bagian 
ini akan dibahas mengenai latar belakang teori dan 
rancangan dari jaringan computer yang digunakan, 
selanjutnya akan didapatkan hasil dan juga analisis 
dari percobaan yang telah dilakukan. Hasil dan 
analisis ini akan dituliskan pada bagian III, terakhir 
adalah penulisan bagian IV (Penutup) yang akan 
memberikan kesimpulan, analisis dari percobaan 
yang dilakukan serta future works dari penulisan 
ini.  
 
2. Metodologi 

 
Pada paper ini, akan dianalisis satu persatu 

fitur manajemen bandwidth yang ada pada produk 
tersebut. Setelah salah satu fitur manajemen 
bandwidth tersebut dikonfigurasi dalam produk 
tersebut, akan dilakukan pengukuran dengan 
beberapa parameter. Parameter-parameter tersebut 
yaitu sebagai berikut: 
1. Throughput, adalah bandwidth aktual yang 

terukur pada suatu ukuran waktu tertentu 
dalam mentransmisikan berkas. Berbeda 
dengan bandwidth walaupun satuannya sama 
bits per second (bps), tapi  throughput lebih 
menggambarkan bandwidth yang sebenarnya 
pada suatu waktu dan pada kondisi dan 
jaringan tertentu yang digunakan untuk 
mengunduh suatu file dengan ukuran tertentu. 
Misalkan tp adalah throughput, dz adalah 
ukuran data yang dikirim, dan t adalah waktu 
yang dibutuhkan, maka rumus untuk 
menentukan throughput jaringan komputer 
sebagai berikut: 
 

tp = dz / t          (1) 
 
Misalnya bandwidth yang diberikan oleh ISP 
512 Kbps, kita unduh berkas berukuran 100 
kb, ternyata membutuhkan waktu 10 detik 
yang seharusnya hanya beberapa milidetik 
untuk menguduhnya, maka throughput-nya 
adalah 100/10=10 bps. Untuk mengukur 
throughput pada jaringan komputer dengan 
mengunduh berkas dari server, lalu dari mulai 
unduh sampai selesai dihitung waktunya 
dengan menggunakan stopwatch. 

2. Delay atau latency atau round trip time delay, 
adalah waktu yang dibutuhkan untuk sebuah 
paket yang dikirimkan dari suatu komputer ke 
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komputer yang dituju. Delay dalam sebuah 
proses transmisi paket dalam sebuah jaringan 
komputer disebabkan karena adanya antrian 
yang panjang, atau mengambil rute lain untuk 
menghindari kemacetan pada routing. Untuk 
mencari delay pada paket yang ditransmisikan 
dengan membagi antara panjang paket 
(satuannya bit) dibagi dengan link bandwidth 
(satuannya bit/s). Untuk mengukur delay pada 
suatu jaringan komputer menggunakan 
perintah ping yang merupakan salah satu 
perintah yang dimiliki oleh command prompt 
sistem operasi Windows, dimana time pada 
hasil perintah ping menunjukkan delay pada 
paket yang dikirimkan. 

3. Jitter atau variasi delay, adalah variasi dari 
delay atau selisih antara delay pertama dengan 
delay selanjutnya. Jika variasi delay dalam 
transmisi terlalu lebar, maka akan 
mempengaruhi kualitas data yang 
ditransmisikan. Jumlah toleransi jitter dalam 
jaringan dipengaruhi oleh kedalaman dari 
buffer jitter dalam peralatan jaringan. Jika 
buffer jitter tersedia lebih banyak, maka 
jaringan dapat mereduksi efek dari jitter. 
Contoh dari jitter, misalnya hasil ping 
menunjukkan delay dengan rentang 2ms, 4ms, 
7ms. Maka jitter dapat dihitung dengan 
mengurangi delay akhir dengan delay 
sebelumnya, seperti contoh tersebut maka 
jitternya adalah 7ms-4ms=3ms. Untuk 
mengukur jitter dapat kita gunakan fasilitas 
UDP test pada perangkat lunak iperf. 

4. Packet Loss, adalah persentase paket yang 
hilang selama mentransmisikan data. Hal ini 
disebabkan oleh banyak faktor seperti 
penurunan signal dalam media jaringan, 
kesalahan perangkat keras jaringan, atau juga 
radiasi dari lingkungan sekitar. Pada beberapa 
network transfer protokol seperti TCP yang 
bersifat connection oriented, menyediakan 
pengiriman kembali (restransmission)  atau 
pengiriman secara otomatis (resends) paket 
yanng hilang selama proses transmisi walau 
segmen telah tidak diakui. Walaupun TCP 
memiliki kelebihan tersebut, jika TCP 
melakukan retransmitting atau resends, 
throughput jaringan semakin menurun. 
Berbeda halnya dengan protokol UDP yang 
bersifat connection-less, tidak menyediakan 
retransmission maupun resends jika terjadi 
kehilangan paket. Misalkan pl adalah packet 
loss, pt adalah paket yang dikirim, dan pr 
adalah paket yang diterima, maka rumus untuk 
menghitung packet loss, adalah sebagai 
berikut: 
 

pl=((pt-pr)/pt) x100%         (2) 
 

Untuk mengukur packet loss, dapat kita 
gunakan fasilitas UDP test yang dimiliki oleh 
perangkat lunak iperf. 

Rancangan model jaringan mikrotik yang akan 
dibuat dapat dilihat seperti pada gambar 1 berikut 
ini. 
 

 
 

Gambar 1 Model Jaringan Mikrotik 
 

Pada rancangan  model jaringan mikrotik 
diatas, sebuah Wireless USB Adapter terhubung ke 
internet. Wireless USB Adapter yang terhubung ke 
internet ini dihubungkan dengan mikrotik PC 
melalui port USB. Mikrotik PC telah terinstalasi 
mikrotik routerOS yang sudah dikonfigurasi 
sebagai router mikrotik. Mikrotik PC ini terhubung 
dengan komputer klien menggunakan kabel UTP 
model cross di mana terinstal perangkat lunak 
winbox yang digunakan untuk mengkonfigurasi 
Mikrotik PC secara remote. 
 
3. Hasil dan Analisis 
 

Pada percobaan ini, untuk mendapatkan data 
yang akan dianalisis digunakan skenario percobaan 
sebagai berikut: 
1. Untuk mengukur throughput pada penggunaan 

manajemen bandwidth menggunakan simple 
queue dan queue tree, mengunduh sebuah 
berkas dari server dengan ukuran tertentu 
dengan membatasi bandwidth yang digunakan 
sebesar nilai tertentu dan dihitung waktu yang 
dibutuhkan sampai pengunduhan selesai 
dengan menggunakan stopwatch. 

2. Pengukuran delay dilakukan dengan 
membatasi bandwidth pengunggahan menjadi 
2 kbits/s, lalu menggunakan perintah ping dari 
command prompt Windows dengan mengirim 
sebanyak 250 bytes data ke komputer server 
sebanyak 10 kali dan delay akan dicetak pada 
command prompt. 

3. Jitter dan packet loss diukur dengan 
membatasi bandwidth pengunggahan menjadi 
1 Mbits/s, lalu dengan menggunakan fasilitas 
UDP test yang ada pada perangkat lunak iperf 
mengirimkan data sebanyak 1 MB dari 
komputer klien ke komputer server sebanyak 
5 kali percobaan dimana jitter dan packet loss 
akan dicetak pada command prompt. 

Adapun perangkat yang digunakan untuk 
melakukan skenario percobaan ini, adalah sebagai 
berikut: 
 Komputer klien, dengan spesifikasi processor 

Core 2 Duo 2.00GHz, memori 2GB, dan 
harddisk 160GB. 
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 Mikrotik PC, dengan spesifikasi processor 
Core 2 Duo 2.80GHz, memori 2GB, dan 
harddisk 500 GB. 

 D-Link DWA-110 Wireless USB Adapter  
 Kabel UTP model cross dengan konektor RJ-

45 yang sudah terpasang pada kedua 
ujungnya. 

Setelah skenario percobaan dilakukan, 
didapatkan data throughput seperti pada tabel 1 dan 
grafik 2. 
 
Tabel 1 Tabel Perbandingan Throughput 
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Simple 
Queue 

4.26 
MB 

256 kb 156 s 218461,5
38 bits/s 

512 kb 72,6 s 469421,4
87 bits/s 

1 M 36,1 s 944044,3
21 bits/s 

Queue 
Tree 

256 kb 162,9 s 209208,1
03 bits/s 

512 kb 75,6 s 450793,6
5 bits/s 

1 M 40,5 s 841481,4
81 bits/s 

 

 
Gambar 2 Grafik Grafik Perbandingan Throughput 
 

Dari tabel 2 dan grafik 2 di atas, dapat 
dilihat untuk semua bandwidth limit dengan berkas 
berukuran 4,26 MB, manajemen bandwidth dengan 
menggunakan simple queue lebih besar throughput-
nya daripada manajemen bandwidth dengan 
menggunakan queue tree. Selanjutnya untuk data 
delay penggunaan fitur simple queue dan queue tree 
dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut. 
 
Tabel 2 Tabel Perbandingan Delay 

Bandwidth 
Management 

Ukuran 
Data 

N 
Delay / 
Response 
Time 

Simple Queue 

250 bytes 

1 2 ms 
2 2 ms 
3 389 ms 
4 3846 ms 

5 7878 ms 
6 7679 ms 
7 8058 ms 
8 8539 ms 
9 7458 ms 
10 8258 ms 

Queue Tree 

1 2 ms 
2 2 ms 
3 1 ms 
4 640 ms 
5 1796 ms 
6 2178 ms 
7 2169 ms 
8 2178 ms 
9 2178 ms 
10 2169 ms 

 

 
Ga,bar 3. Grafik Perbandingan Delay 

 
Dari tabel 2 dan grafik 2 di atas, manajemen 

bandwidth simple queue delay yang dihasilkan 
lebih lama daripada manajemen bandwidth dengan 
queue tree. Data jitter dari hasil percobaan dapat 
dilihat pada tabel 3 dan  grafik 3 berikut ini. 
 

Tabel 3 Tabel Perbandingan Jitter 

Bandwidth 
Management 

Ukuran 
Data 

N Jitter 

Simple Queue 

1 MB 

1 11.674 ms 
2 9.478 ms 
3 6.969 ms 
4 5.728 ms 

5 8.450 ms 

Queue Tree 
1 8.202 ms 
2 10.228 ms 
3 10.575 ms 
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4 9.853 ms 
5 8.958 ms 

 

 
Grafik 3 Grafik Perbandingan Jitter 

 
Dari tabel 3 dan grafik 3 di atas, manajemen 

bandwidth simple queue dan queue tree jitter yang 
dihasilkan rata-rata tidak jauh berbeda. Data packet 
loss dari hasil percobaan dapat dilihat pada tabel 4 
dan  grafik .4 berikut ini. 
 

Tabel 4 Tabel Perbandingan Packet Loss 

Bandwidth 
Management 

Ukuran 
Data 

N Packet Loss 

Simple Queue 

1 MB 

1 6.5% 
2 6.2% 
3 6.6% 
4 6.3% 

5 6.2% 

Queue Tree 

1 2.4% 
2 0.56% 
3 0.56% 
4 0.42% 
5 0.42% 

 

 
Grafik 4 Grafik Perbandingan Packet Loss 

 
Dari tabel 4 dan grafik 4 di atas, manajemen 

bandwidth simple queue packet loss yang 
dihasilkan lebih besar daripada manajemen 
bandwidth dengan queue tree. 
 
4. Penutup 
 

Kesimpulan dari hasil percobaan ini adalah 
manajemen bandwidth dengan menggunakan 

simple queue menghasilkan throughput yang lebih 
besar daripada manajemen bandwidth dengan 
menggunakan queue tree. Delay yang dihasilkan 
dari menggunakan simple queue lebih besar 
daripada menggunakan queue tree. Rata-rata jitter 
antara simple queue dan queue tree tidak berbeda 
jauh. Fitur simple queue menghasilkan persentase 
packet loss yang lebih besar daripada queue tree. 

Ada beberapa hal yang mempengaruhi hasil 
percobaan ini, diantaranya algoritma yang 
digunakan pada simple queue dan queue tree yang 
mempengaruhi throughput keduanya, protokol yang 
digunakan pada skenario percobaan dalam  hal ini 
protokol ICMP mempengaruhi delay yang 
dihasilkan, protokol UDP yang digunakan untuk 
mendapatkan data jitter dan packet loss yang 
bersifat connectionless oriented, perangkat lunak 
yang digunakan, dan topologi jaringan komputer 
yang dibuat. 

Jika dibandingkan dengan simple queue 
dimana semua paket akan diurutkan terlebih dahulu 
sehingga harus melewati setiap queue yang ada 
sebelum paket menuju komputer yang dituju, pada 
queue tree semua paket melewati trafik secara 
bersamaan tanpa harus diurutkan terlebih dahulu, 
oleh karena itu simple queue menghasilkan delay 
yang lebih lama. Simple queue mengatur aliran 
paket data secara bidirectional (dua arah) baik 
unduh maupun unggah, sedangkan queue tree 
hanya mengatur aliran data secara directional (satu 
arah) sehingga dapat menambah queue untuk 
interface (unduh atau unggah) secara terpisah. 

Pada percobaan ini, parameter-parameter 
yang dipilih untuk pengukuran mungkin belum 
cukup maksimal untuk digunakan sebagai 
pembanding kedua fitur manajemen bandwidth. 
Diharapkan kedepannya, untuk penulisan paper 
dengan tema yang mirip dengan paper ini, dapat 
membuktikan lebih jauh lagi perbedaannya. 
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Abstrak 
 

Sebuah organisasi harus terus menerus melakukan perubahan pada proses bisnisnya dengan pemanfaatan 
teknologi informasi agar dapat bertahan hidup di lingkungan bisnis yang kompetitif ini.Manajemen perubahan 
ditujukan untuk memastikan bahwa perubahan yang signifikan dapat dilakukan secara terkontrol dan sistematis, 
untuk mengatasi resistensi terhadap perubahan dalam rangka meningkatkan keterlibatan dan pencapaian tujuan 
organisasi untuk melakukan transformasi yang efektif.Beberapa model manajemen perubahan telah banyak 
dikemukakan oleh para ahli. Dalam makalah ini akan diperbandingkan menggunakan indikator tertentu 
terhadap beberapa model manajemen perubahan diantaranya : (1) Model Lewin dan pengembangannya berupa 
model Lippit, (2) Model Jick, (3) Model Kotter, (4) Model Anderson, dan (5) Model Mento. Hasil analisis 
terhadap perbandingan model manajemen perubahan ini diharapkan bisa menjadi acuan untuk menerapkan 
manajemen perubahan terhadap organisasi yang berbasis teknologi informasi . 

 
Kata kunci : manajemen perubahan, model manajemen perubahan, transformasi organisasi, teknologi 

informasi 
 
 

1. Pendahuluan  
Pada hakikatnya, kehidupan manusia dan 

organisasi selalu bergerak dan diliputi oleh 
perubahan secara berkelanjutan. Perubahan terjadi 
karena lingkungan internal dan eksternal mengalami 
perubahan. 

Organisasi saat ini berada di lingkungan yang 
berbeda dengan  sebelumnya. Saat ini erat kaitannya 
perubahan cepat, pemanfaatan teknologi dan 
adaptasi. Proses perubahan sangat cepat dan meliputi 
banyak kesempatan bagi organisasi untuk 
memaksimalkan profitnya bersamaan dengan 
penanganan risiko yang mungkin muncul dari 
kegiatan bisnis. Untuk itu diperlukan dukungan dari 
implementasi teknologi informasi. [3] 

Kebanyakan organisasi yang berhasil adalah 
mereka yang fokus pada seluruh aktivitas pekerjaan 
dalam mendapatkan, menanamkan dan menerapkan 
pengetahuan yang dapat dipergunakan untuk 
membantu menerima perubahan dinamakan learning 
organization. Suatu learning organization terampil 
dalam mencoba pendekatan baru untuk 
mengembangkan konsep, gagasan dan 
merencanakan serta dalam mengoperasionalkannya  

Apabila organisasi tidak tanggap terhadap 
perubahan yang terjadi pada lingkungan bisnisnya, 
maka organisasi tersebut secara tidak langsung telah 
mengakibatkan semua proses-proses bisnis tidak 
akan memberikan manfaat bagi organisasi karena 

ketidaksesuaian dengan tujuan atau kebutuhan. 
Proses bisnis yang pernah dilakukan pada masa 
lampau dan meraih kesuksesan, belum tentu berlaku 
pada saat ini dan masa akan datang. Untuk itu 
diperlukan sebuah manajemen perubahan demi 
keberlangsungan hidup organisasi dan meraih 
keunggulan kompetitif. [9] 

Terdapat banyak model yang dapat digunakan 
untuk melakukan manajemen perubahan dan 
transformasi organisasi. Pada penelitian kali ini akan 
dikaji perbandingan beberapa model manajemen 
perubahan untuk mengidentifikasi persamaan dan 
perbedaan masing-masing model. Hasil penelitian 
ini diharapkan nantinya dapat menjadi acuan untuk 
mengembangkan model manajemen perubahan yang 
tepat bagi sebuah organisasi dan dapat dijadikan 
sebagai pondasi penerapan transformasi bagi 
organisasi yang berbasiskan teknologi informasi. 

 
2. Teori 
2.1 Transformasi Organisasi 

Menurut [2,11], transformasi terjadi sebagai hasil 
pengaturan dengan baik dan pengarahan strategi 
perubahan dan rencana transisi. Hasilnya adalah 
sebuah metamorfosis ke keadaan yang diinginkan di 
mana ada penerapan yang mendalam dari perubahan 
dan nilai-nilai terkait, prinsip dan / atau proses. Hal 
ini menyebabkan perubahan tertanam, dan ditandai, 

No Makalah : 169
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dalam budaya organisasi dan memperkuat perjalanan 
perbaikan terus-menerus. 

Anderson menulis didalam bukunya Beyond of 
Change Management [1] bahwa  terdapat 3 tipe 
perubahan organisasi, yaitu : 

 
1. Developmental change 
 Perubahan yang merepresentasikan peningkatan 

keahlian, metode, standar kinerja atau kondisi 
yang dengan beberapa alasan tidak mengukur 
sampai penentuan kebutuhan saat ini atau yang 
akan datang. 

2. Transitional change 
Perubahan yang melibatkan respon terhadap 
perubahan signifikan dari persyaratan sukses 
bagi lingkungan dan pemasaran. Perubahan yang 
bukan hanya memperbaiki/meningkatkan tetapi 
menggantikan sesuatu yang sama sekali berbeda. 

3. Transformational change 
Perubahan radikal yang begitu signifikan 
sehingga membutuhkan pergeseran budaya, 
prilaku dan pola pikir untuk melaksanakan 
perubahan dan mempertahankannya. Dengan 
kata lain, transformasi menuntut kesadaran 
manusia dalam mengubah pola organisasi dan 
melihat lingkungan dan diri mereka sendiri. 
 

2.2 Manajemen Perubahan 
Manajemen perubahan adalah serangkaian proses 

yang bekerja dalam menjamin implementasi 
perubahan yang signifikan dikendalikan dan dalam 
prilaku yang sistematik. Salah satu tujuan dari 
manajemen perubahan adalah menyelaraskan 
manusia dan budaya dengan pergerakan strategis 
organisasi, untuk mengatasi resistensi  perubahan 
dalam rangka merain tujuan organisasi untuk 
transformasi yang efektif. [11] 

Mencapai perubahan yang berkelanjutan dimulai 
dengan pemahaman yang jelas tentang kondisi 
organisasi saat ini, diikuti dengan pelaksanaan 
strategi yang tepat dan terarah. Fokus dari 
manajemen perubahan pada hasil perubahan akan 
menghasilkan pengaturan baru yang harus dipahami. 
Proses perubahan biasanya berlaku untuk tugas dan / 
atau perubahan struktural, dan dapat berupa 
peningkatan atau transformasional dan situasional 
[2] 

 
2.3 Model Manajemen Perubahan 

Berikut ini beberapa model untuk melakukan 
manajemen perubahan organisasi : 
a. Model Lewin 

Kurt Lewin (1951) mengembangkan model 
perubahan terencana yang disebut force-field 
yang menekankan pada kekuatan. Model ini 
dibagi dalam tiga tahap, yaitu : (1) unfreezing 
(usaha perubahan untuk mengatasi resistensi 
individual dan kesesuaian kelompok),(2) 
changing atau moving (mengarahkan orang-
orang untuk memandang sesuatu secara berbeda 

di masa datang) dan (3) refreezing (membuat 
perubahan menjadi permanen dalam organisasi). 
[9] 

 
b. Model Lippit 

Lippit, Watson dan Westley (1958) memperluas 
tahapan teori perubahan Lewin. Mereka 
membuat teori dengan menggunakan tujuh 
langkah yang lebih memfokuskan pada peranan 
dan tanggungjawab agen perubahan daripada 
evolusi perubahan itu sendiri. Ketujuh langkah 
tersebut adalah : (1) Mendiagnosis permasalahan. 
(2) Menilai motivasi dan kapasitas perubahan. 
(3) Menilai sumber daya dan motivasi agen 
perubahan.(4) Memilih objek perubahan 
progressif. (5) Memilih peranan agen perubahan. 
(6) Mempertahankan perubahan dengan 
komunikasi, feedback dan koordinasi kelompok. 
(7) Secara bertahap mengakhiri hubungan 
bantuan. [7] 

c. Model Jick 
Todd D.Jick (1991) mengembangkan model 
level taktis yang memberikan panduan untuk 
mengimplementasikan perubahan organisasi. 
Model ini terdiri dari sepuluh langkah, yaitu 
(1)Analisis organisasi dan kebutuhan perubahan. 
(2)Membuat arahan dan pembagian visi. (3) 
Berpisah dengan masa lalu. (4) Menciptakan rasa 
urgensi. (5) Mendukung peranan pimpinan yang 
kuat. (6) Seiring dengan dukungan politis. (7) 
Membuat rencana implementasi. (8)Komunikasi, 
melibatkan perorangan dan jujur. (9) 
Mengembangkan struktur yang enabled. (10) 
Menekankan dan menerapkan perubahan. [4]  
 

d. Model Kotter 
John P. Kotter (1995) memberikan sebuah 
gambaran model yang membantu memahami dan 
mengendalikan perubahan organisasi. Model 
tersebut terdiri dari 8 tahapan yang masing-
masing tahapan memberikan pengetahuan  
prinsip-prinsip dasar yang diidentifikasi Kotter 
terkait dengan respon orang-orang dan 
pendekatan perubahan, dimana orang melihat, 
merasakan dan kemudian berubah. Kedelapan 
tahapan tersebut adalah : [5,6] 
(1) Membangun rasa urgensi – menginspirasi 

orang-orang untuk bergerak, membuat tujuan 
yang nyata dan relevan. 

(2) Menciptakan panduan koalisi – menempatkan 
orang yang tepat dengan komitmen dan 
paduan yang tepat antara tingkatan dan 
keahlian. 

(3)  Mengembangkan visi dan strategi – fokus 
pada aspek-aspek penting untuk 
menggerakkan layanan dan efisiensi 

(4) Mengkomunikasikan perubahan visi – 
melibatkan banyak orang  untuk 
mengkomunikasikan inti, penyederhanaan 
dan tanggapan terhadap kebutuhan.  
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(5) Memberdayakan aksi berdasarkan visi – 
mengurangi penghalang, membangun 
feedback dan memperbanyak dukungan 
pimpinan, penghargaan terhadap kemajuan. 

(6) Membangkitkan kemenangan jangka pendek 
– menetapkan tujuan yang mudah diraih. 
Menyelesaikan sebuah tahapan sebelum 
memulai tahapan baru berikutnya. 

(7) Memperbaiki konsolidasi dan menghasilkan 
lebih banyak perubahan  

(8) Menerapkan pendekatan baru 
 

e. Model Anderson 
Dean Anderson dan Linda S Ackerman 
Anderson (2001) mengemukakan sebuah model 
perubahan yang merepresentasikan proses umum 
bagaimana perubahan dalam sebuah organisasi. 
Model ini terdiri dari sembilan tahapan, yaitu : 
(1) Persiapan arahan perubahan. (2) Menentukan 
visi, komitmen dan kapasitas organisasi. (3) 
Penilaian situasi untuk kebutuhan perancangan. 
(4) Merancang keadaan yang diinginkan. (5) 
Analisa dampak. (6) Perencanaan dan organisir 
untuk implementasi. (7) Implementasi 
perubahan. (8) Integrasi keadaan yang baru, (9) 
Pembelajaran dan aksi perbaikan. [1] 
 

f. Model Mento 
Anthony J. Mento, Raymond M. Jones dan 
Walter Dirndorfer (2002) mengemukakan sebuah 
model manajemen perubahan yang terdiri dari 12 
langkah berdasarkan lesson learned dari Model 
Kotter dan Jick. Langkah-langkah tersebut 
adalah : (1)Mengemukakan ide dan konteks. (2) 
Mendefinisikan inisiatif perubahan. (3) Evaluasi 
iklim perubahan. (4) Mengembangkan rencana 
perubahan. (5) Menemukan sponsor. (6) 
Mempersiapkan target penerima perubahan, (7) 
Membuat kesesuaian dengan budaya, (8) 
Mengembangkan dan memilih pimpinan tim 
perubahan. (9) Membuat kemenangan kecil 
sebagai motivasi. (10) Secara konstan dan 
strategis mengkomunikasikan perubahan. (11) 
Mengukur laju usaha perubahan. (12) 
Mengintegrasikan lesson learned. [8] 

3. Metodologi 
Penelitian ini dilakukan dengan mengidentifikasi 

perbandingan antara kelima model, dimana model 
Lippit disatukan dengan model Lewin (karena model 
Lippit merupakan perluasan dari model Lewin). 

 Perbandingan didasarkan pada sembilan 
indikator. Indikator tersebut ditentukan berdasarkan 
prinsip-prinsip yang hampir dimiliki oleh semua 
model yang akan dibandingkan. Kesembilan  
indikator tersebut adalah : (1) metode 
pengidentifikasian permasalahan, (2) identifikasi 
organisasi, (3) penentuan tujuan, (4) identifikasi 
target/sasaran perubahan, (5) identifikasi pengaruh 
budaya organisasi, (6) pembentukan tim dan 

panduan perubahan, (7) implementasi dan aksi 
perubahan, (8) pengukuran dan evaluasi kesuksesan, 
dan (9) tindak lanjut setelah implementasi. 

 
4. Pembahasan 

Hasil penelitian mengenai perbandingan antara 
keenam model manajemen perubahan dengan 
sembilan indikator tersebut dapat dilihat Tabel 1 
berikut ini : 
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Tabel 1 Perbandingan Model Manajemen Perubahan 

Indikator 
Perbandingan 

Lewin (1951) 
dan Lippit 

(1958) 
Jick (1991) Kotter (1995) 

Anderson 
(2001) 

Mento (2002) 

Identifikasi 
masalah, tujuan 
dan target / 
sasaran 
perubahan 

‐  Pada model 
Lewin, masalah 
diidentifikasi 
pada langkah 1, 
target dan 
sasaran 
dijelaskan pada 
tahap 2 

‐ Pada model 
Lippit, 
dijelaskan pada 
tahap 1 dan 2 

Permasalahan, 
tujuan, sasaran 
dan target 
perubahan 
terdapat pada 
langkah 1 dan 2 

Masalah 
sebagai sesuatu 
yang urgensi 
pada langkah 1. 
Tujuan 
dijelaskan pada 
tahap 3 

Anderson 
mengemukakan 
arahan 
perubahan, 
tujuan dan 
target pada 
tahap 1-4 

Mento 
menjelaskan 
masalah, tujuan 
san target pada 
tahap 1-3 

Identifikasi 
pengaruh 
budaya 
organisasi 

‐ Tidak ada unsur 
budaya pada 
model Lewin. 
Tetapi pada 
tahap 1 ada 
membahas 
status quo yang 
merupakan 
budaya sebuah 
organisasi yang 
perlu diubah 

‐ Lippit tidak 
mengidentifika
si pengaruh 
budaya 

Tidak ada 
identifikasi 
budaya. 
Pemodelan 
lebih 
menekankan 
pada 
pentingnya 
dukungan 
politis 

Kotter tidak 
memasukkan 
pengaruh 
budaya 
organisasi. 
Budaya hanya 
disinggung 
pada tahap 
akhir 
pemodelan 

Model ini tidak 
melihat 
pengaruh  
budaya secara 
langsung 
terhadap 
kebijakan 
perubahan 

Mento 
mengidentifika
si budaya pada 
tahap 7 untuk 
penyesuaian 
dengan 
kebijakan 
perubahan 

Pembentukan 
tim dan 
panduan 
perubahan 

‐ Lewin tidak 
menjelaskan 
tentang 
pembentukan 
tim. Panduan 
perubahan 
dijelaskan 
sebagai tahap 
perpindahan 

‐ Penetapan agen 
dan peranannya 
dijabarkan pada 
tahap 5 

Panduan 
perubahan 
dijelaskan pada 
tahap 7 rencana 
implementasi. 
Model Jick 
lebih 
menekankan 
pada peranan 
pimpinan 
perubahan 

Pembentukan 
tim, beserta aksi 
dan peranannya 
dijelaskan pada 
tahap 5. 
Sedangkan 
panduan koalisi 
terdapat pada 
tahap 2 

Rencana dan 
organisir dari 
implementasi 
terdapat pada 
tahap 6. Disini 
juga dijabarkan 
panduan dan 
pembentukan 
tim perubahan 

Pembentukan 
tim dimulai 
dengan 
pemilihan 
sponsor 
pendukung 
perencanaan di 
tahap 5 
kemudian 
penentuan 
pimpinan 
perubahan dan 
rencana kerja 
tim dilakukan 
pada tahap 8 

Implementasi 
dan aksi 
perubahan 

‐  Model Lewin 
diawali dengan 
peniadaan 
status quo, 
kemudian 
memberikan 
panduan 
pergerakan dan 
perpindahan ke 
kondisi  baru 

‐  Model Lippit, 
dimulai oleh 
para agen 

Aksi perubahan 
diawali setelah 
dipastikan 
adanya 
dukungan 
politis 
perusahaan. 
Aksi dilakukan 
dengan 
komunikasi 
rencana 
implementasi 
dan melibatkan 

Aksi diawali 
dengan 
komunikasi visi 
dilanjutkan 
dengan 
melibatkan 
target untuk 
bertindak sesuai 
dengan visi 
tersebut 

Setelah 
dilakukan 
perencanaan 
dan organisir, 
dilakukan 
implementasi 
perubahan 
terhadap target 
untuk mencapai 
kondisi yang 
diharapkan 

Setelah 
sponsor 
diperoleh, 
dibentuk tim 
dan ditentukan 
target. Aksi 
perubahan 
disesuaikan 
dengan budaya 
organisasi yang 
sudah 
didefinisikan 
sebelumnya. 
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Indikator 
Perbandingan 

Lewin (1951) 
dan Lippit 

(1958) 
Jick (1991) Kotter (1995) 

Anderson 
(2001) 

Mento (2002) 

perubahan yang 
memandu 
target untuk 
menjalankan 
rencana 
perubahan 

langsung target 
dengan 
menekankan 
kejujuran dalam 
menjalankan 
perubahan 

Komunikasi 
perubahan 
dilakukan 
secara konstan 

Pengukuran dan 
evaluasi 
kesuksesan 

Perubahan 
dikatakan 
sukses jika 
organisasi 
sudah berada 
dalam kondisi 
yang 
diharapkan, 
stabil dan sudah 
melekat 
menjadi budaya 
organisasi 

 

Perubahan 
dikatakan 
sukses apabila 
para anggota 
organisasi 
bertindak sesuai 
dengan rencana 
implementasi 
 

Membuat 
kemenangan 
jangka pendek 
untuk motivasi. 
Ukuran 
kesuksesan 
lebih diarahkan 
pada 
konsolidasi 
perbaikan dan 
menghasilkan 
lebih banyak 
perubahan 

Perubahan 
dikatakan 
sukses apabila 
sudah terjadi 
integrasi antara 
kondisi yang 
diharapkan 
dengan 
organisasi yang 
menjadi objek 
perubahan 

Sebagai 
motivasi dibuat 
sebuah 
kemenangan 
kecil pada 
implementasi. 
Terdapat 
pengukuran 
terhadap laju 
usaha 
perubahan di 
tahap 11 

Tindak lanjut 
setelah 
implementasi 

Jika kondisi 
berikutnya tidak 
sesuai lagi 
dengan 
perkembangan 
lingkungan 
maka kembali 
dilakukan tahap 
awal pemodelan 

Perubahan 
sudah menjadi 
bagian dari 
organisasi. Jika 
kemudian 
terdapat 
ketidaksesuaian
maka akan 
dijalankan 
kembali tahap-
tahap 
pemodelan 

Kesuksesan 
perubahan 
ditandai dengan 
kejelasan 
hubungan 
antara prilaku 
perubahan dan 
organisasi. 
Selain itu mulai 
dikembangkan 
pendekatan 
baru yang lebih 
baik 
kedepannya 
 

Anderson 
menyediakan 
tahap 
pembelajaran 
dan aksi 
perbaikan jika 
diperlukan 
setelah 
perubahan 
dilaksanakan 

Kesuksesan 
perubahan 
dicatat sebagai 
sebuah lesson 
learned bagi 
organisasi jika 
menemukan 
masalah serupa 

 
Hasil analisis dari perbandingan beberapa 

model manajemen perubahan yang terdapat dalam 
tabel 1 adalah sebagai berikut : 
1. Proses mengidentifikasi permasalahan 

merupakan tahap awal dari keenam model 
manajemen perubahan. Ini menandakan bahwa 
mengetahui pokok permasalahan organisasi 
menjadi dasar untuk melakukan perubahan. 

2. Semua model, melakukan identifikasi terhadap 
organisasi yang akan dilakukan perubahan. 
Identifikasi dapat berupa penilaian terhadap 
visi, misi dan komitmen organisasi terhadap 
perubahan.  

3. Penentuan tujuan berupa kondisi yang 
diharapkan serta target dan sasaran dari 
manajemen perubahan dinyatakan dengan jelas 
oleh setiap model sebelum memulai aksi 
perubahan. Semua model mengembangkan visi 
yang bertujuan keluar dari status quo yang ada 
menuju keadaan masa depan yang lebih baik. 

4. Hanya model Jick yang mengutarakan perlunya 
sejalan dengan dukungan politis untuk 
implementasi perubahan organisasi. 

5. Dari semua model yang diperbandingkan, hanya 
model Mento yang mengidentifikasi pengaruh 
budaya organisasi terhadap rencana 
implementasi perubahan organisasi. 

6. Model Lewin tidak menjelaskan bagaimana 
pembentukan tim perubahan dibandingkan 
dengan model lainnya.Model Jick dan Mento 
menjelaskan pengaruh prilaku dan dukungan 
pimpinan terhadap proses peubahan. Model 
Kotter dan Lippit lebih menekankan pada agen 
dan tim perubahan. Kotter juga mendefinisikan 
perlunya sebuah panduan koalisi perubahan.  

7. Model Kotter dan model Mento menyediakan 
sebuah fase short-term wins, yang ditujukan 
untuk memberikan motivasi dalam 
implementasi perubahan organisasi. Dan hanya 
model Mento yang memberikan pengukuran 
terhadap laju usaha perubahan. 
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8. Model Anderson menyediakan tahap 
pembelajaran dan aksi perbaikan setelah 
perubahan diimplementasikan. Sementara itu 
model Mento mengintegrasikan lesson learned 
yang bermanfaat bagi organisasi di masa akan 
datang. 
Dari perbandingan tersebut, dapat diperoleh 

beberapa strategi implementasi transformasi 
organisasi yang berbasiskan teknologi informasi 
sebagai berikut : 
1. Sebelum diterapkan transformasi organisasi, 

perlu kejelasan mengenai latar belakang, tujuan, 
target dan sasaran penerapan teknologi 
informasi bagi semua pihak yang terkait. 

2. Pemanfaatan teknologi informasi harus 
dirancang untuk memberikan nilai tambah 
secara formal (karir, insentif dan sebagainya) 
dan non formal (ilmu, keahlian teknis dan 
sebagainya) bagi penggunanya. 

3. Identifikasi budaya maupun kondisi politik 
organisasi perlu dijadikan pertimbangan dalam 
penerapan transformasi organisasi. 

4. Implementasi teknologi informasi untuk 
transformasi merupakan inisiatif organisasi dan 
bukan pihak-pihak tertentu, jadi harus 
melibatkan dukungan semua pihak terkait. 

5. Perlunya dibentuk sebuah tim khusus yang 
menangani pemanfaatan teknologi informasi 
dalam proses transformasi organisasi.  

6. Jadikan pengguna sebagai peran utama 
(memberikan dukungan untuk aktualisasi diri 
pengguna), bukan hanya sebagai objek semata. 

7. Harus ada sebuah pengukuran mengenai tingkat 
keberhasilan penerapan teknologi informasi 
untuk transformasi organisasi. 

5. Kesimpulan  
Penggunaan model yang tepat merupakan salah 

satu kunci kesuksesan manajemen perubahan 
organisasi. Model-model manajemen perubahan 
yang diperbandingkan dalam penelitian ini masih 
relevan untuk digunakan pada masa sekarang 
dengan syarat harus adanya penyesuaian dengan 
keadaan organisasi dan perubahan lingkungan 
sekitarnya. 

Pada prinsipnya semua model yang 
dikemukakan bertujuan sama yaitu mengarahkan 
organisasi untuk keluar dari kondisi saat ini dengan 
status quo yang ada menuju ke keadaan yang lebih 
baik. Semua model yang diperbandingkan 
menekankan pada komunikasi yang baik antara tim, 
pimpinan dan target perubahan sebagai kunci 
kesuksesan penerapan perubahan pada sebuah 
organisasi. 

Dari hasil perbandingan keenam model 
manajemen perubahan, diperoleh bahwa model 
Mento memiliki fase yang lebih lengkap 
dibandingkan dengan kelima model lainnya. 
Karena dalam model Mento sudah ada identifikasi 
pengaruh budaya organisasi terhadap kebijakan 

rencana perubahan dan adanya pengukuran 
terhadap laju kesuksesan perubahan. Model Mento 
juga menyediakan lesson learned yang terintegrasi 
yang dapat dimanfaatkan oleh organisasi pada masa 
yang akan datang.  

 
6. Penelitian Selanjutnya 

Penelitian selanjutnya berupa penerapan 
manajemen perubahan menggunakan model yang 
diidentifikasi memiliki fase yang lebih lengkap 
dibandingkan dengan model lainya (model Mento) 
atau disesuaikan dengan kebutuhan organisasi (bisa 
menggunakan model yang telah ada atau 
memodifikasi dan memadukan langkah-langkah 
dari beberapa model). 

Penelitian tentang penerapan transformasi 
organisasi berbasis TI hendaknya juga 
memperhatikan aspek-aspek lain seperti budaya 
organisasi, prilaku individu maupun kebijakan 
pemerintah.Hal ini diupayakan untuk 
meminimalisir kemungkinan kegagalan proses 
transformasi menuju organisasi berbasis teknologi 
informasi. 
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Abstrak 
 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) pada dasarnya adalah perencanaan yang bersifat 
Bottom Up Planning, perencanaan yang bersumber dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan 
keinginannya. Saat ini data hasil musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) daerah di Kabupaten 
Gorontalo diarsipkan dimasing-masing desa, kecamatan dan SKPD pembina secara manual, sehingga sering 
terjadi kehilangan dan kerusakan data hasil musrenbang tahun-tahun sebelumnya. Belum lagi masalah sulitnya 
pihak Bapppeda sebagai penanggjung jawab kegiatan perencanaan didaerah untuk memenuhi permintaan data 
dan informasi dari pihak legislative dan eksekutif. Pada penelitian ini dilakukan perancangan dan pembangunan 
sebuah aplikasi yang dapat malakukan manajemen transaksi untuk distribusi data hasil musrenbang ke 
kecamatan dan SKPD pembina berbasis web service. Metode penelitian terdiri atas: wawancara, studi literatur 
yang terkait dengan konsep web service, Analisis dan perancangan prosedur manajemen transaksi, Implementasi 
rancangan ke bahasa pemrograman dan DBMS, serta pengujian hasil implementasi. Hasil penelitian menunjukan 
bahwa aplikasi client yang dibangun untuk sistem musrenbang mampu melakukan manajemen transaksi, 
sehingga dapat menjamin konsistensi data yang tersimpan di masing-masing basis data. Aplikasi web service 
dapat mengisolasi transaksi yang berjalan secara konkuren. Aplikasi client yang ada di Bappeda dapat membaca 
data yang ada di database kecamatan dan SKPD pembina. 

 
Kata kunci : musrenbang, manajemen transaksi, database terdistribusi, web service. 
 
 
1. Pendahuluan 

Teknologi sistem basis data terpusat banyak 
digunakan oleh perancang sistem sehingga teknologi 
tersebut mendominasi pasar hingga saat ini. Dikatakan 
terpusat karena pada sistem tersebut terdapat sebuah 
komputer yang menjadi pusat penyimpanan basis data. 
Komputer ini selanjutnya disebut sebagai komputer 
server. Kemudian terdapat beberapa komputer yang 
hanya melakukan akses basis data ke komputer server, 
yang disebut sebagai komputer client. Adanya 
keterbatasan kemampuan yang terdapat pada sistem 
terpusat, khususnya dalam hal kecepatan akses data 
antara komputer, mendorong para peneliti di bidang 
basis data untuk mengembangkan suatu sistem basis 
data terdistribusi dengan harapan bahwa kelemahan 
tentang kecepatan akses basis data yang minim pada 
sistem terpusat dapat ditingkatkan. 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan 
(MUSRENBANG) pada dasarnya adalah perencanaan 
yang bersifar Bottom Up Planning, perencanaan yang 
bersumber dari masyarakat untuk memenuhi 
kebutuhan dan keinginannya. Karena sifatnya yang 
Botton Up tentunya masyarakat adalah  Subjek (bukan 
Objek) pembangunan. Sementara itu perencanaan 
pembangunan pemerintah dari SKPD-SKPD 

merupakan perencanaan yang bersifat Top Down 
Planning untuk melayani masyarakat  melalui 
kebijakan yang dibuatnya berdasarkan Undang-
Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya 
untuk mengatasi masalah kemasyarakatan yang selalu 
berulang dengan tujuan  meningkatkan pelayanan 
kemasyarakatan. 

Saat ini data hasil musyawarah perencanaan 
pembangunan (musrenbang) daerah di Kabupaten 
Gorontalo diarsipkan dimasing-masing desa, 
kecamatan dan SKPD pembina secara manual, 
sehingga sering terjadi kehilangan dan kerusakan data 
hasil musrenbang tahun-tahun sebelumnya. Belum 
lagi masalah sulitnya pihak Bapppeda sebagai 
penanggjung jawab kegiatan perencanaan didaerah 
untuk memenuhi permintaan data dan informasi dari 
pihak legislative dan eksekutif. Melalui pemanfaatan 
teknologi basis data tersebar maka setiap data usulan 
kegiatan/ hasil musrenbang dapat tersimpan di 
database yang ada dimasing-masing desa, kecamatan 
dan SKPD pembina, sehingga memudahkan SKPD 
pembina dalam membuat Rancangan Rencana Kerja-
SKPD. Untuk mengatasi masalah ini perlu dibangun 
sebuah aplikasi yang dapat melakukan manajemen 
transaksi pada basis data terdistribusi agar data hasil 

No Makalah : 170
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musrenbang yang ada di desa dapat disimpan di 
kecamatan dan SKPD Pembina. 
2. Analisis kebutuhan sistem 

Beberapa kebutuhan sistem untuk musyawarah 
perencanaan pebangunan (musrenbang) daerah adalah 
sebuah aplikasi yang dapat melayani request dan 
melakukan respon terhadap sebuah transaksi data 
yang diberikan oleh sumber data. Berdasarkan uraian 
diatas maka implementasi kebutuhan sistem tersebut 
adalah sebagai berikut : 

 
1. Sumber data hasil musyawaran perencanaan 

pembangunan (musrenbang) daerah berasal dari 
desa yang akan dikirim ke kecamatan Telaga dan 
SKPD pembina (Dinas Pariwisata) 

2. Kantor Bappeda dapat memberikan request ke 
web service Kecamatan Telaga atau ke Dinas 
Pariwisata untuk melihat data hasil musrenbang 
dan web service memberikan response berupa 
daftar hasil musrenbang. 

3. Manajemen terhadap transaksi dilakukan saat data 
di input dari aplikasi yang ada di kantor desa. 
Koordinator transaksi (aplikasi yang ada di kantor 
desa) memastikan bahwa data hasil musrenbang 
diinput di  basis data kecamatan dan SKPD 
pembina melalui respon yang diberikan oleh web 
service. Informasi yang diberikan berupa 
transaksi berhasil di commit. Proses commit 
dilakukan apabila response yang diberikan oleh  
web service Kecamatan Telaga dan SKPD 
Pembina (Dinas Pariwisata) berupa kebehasilan 
melakukan insert secara lokal pada databasennya. 
Apabila salah satu server tidak aktif/ maka proses 
commit tidak dilakukan. 

 
3. Rancangan arsitektur sistem 

Konsep teknologi web service muncul untuk 
mendukung sistem terdistribusi yang berjalan pada 
infrastruktur yang berbeda. Web service merupakan 
suatu komponen software yang merupakan self-
containing, aplikasi modular self-describing yang 
dapat dialokasikan dan dilaksanakan pada web [2]. 
Web service adalah sebuah antarmuka yang 
mendeskripsikan sekumpulan operasi yang dapat 
diakses dalam sebuah jaringan melalui pesan XML 
yang telah distandarkan [3]. 

Saat aplikasi yang ada di desa melakukan request 
ke web service kecamatan Telaga dan SKPD Pembina 
(Dinas Pariwisata), data hasil musrenbang ini akan 
diproses pertama kali dalam method insert/ 
update. Selanjutnya web service akan melakukan 
insert/update data dan commit secara lokal di 
database masing-masing. Hasil proses dari  
method insert/update akan mengembalikan 
response berupa keberhasilan melakukan 
insert/update secara lokal. Tahap kedua adalah 
aplikasi desa akan mengirim request berupa 
proses global commit ke kedua web service. 

Gambar 1 menunjukan rancangan arsitektur sistem 
manajemen transaksi untuk mendistribusikan data 
menggunkan web service pada sistem musrenbang.  

 
Gambar 1 Rancangan arsitektur sistem 

 
4. Rancangan distribusi data untuk menjamin 

property dari transaksi 

Untuk menjamin konsistensi data pada sebuah 
basis data perlu dipastikan bahwa perintah (instruksi) 
dieksekusi semuanya atau tidak sama sekali (all or 
nothing) untuk menjamin setiap perubahan data terjadi 
pada semua sistem. Merupakan suatu aksi atau 
serangkaian aksi, dilakukan oleh seorang pengguna 
atau program aplikasi, yang mengakses atau 
mengubah konten basis data [4]. Untuk menjamin 
keatomikan sebuah transaksi dibutuhkan sebuah 
protokol, salah satunya adalah two-phase commit. 
Protokol ini menjamin keatomikan dari sebuah 
transaksi yang mencakup beberapa node dalam dua 
tahap. pada tahap pertama, koordinator (sering disebut 
sebagai replika primer) memberikan status penyiapan 
(prepare) suatu transaksi kepada semua partisipan. 
Jika semua partisipan sepakat untuk commit, 
koordinator memutuskan untuk commit. Jika tidak, 
transaksi dibatalkan. Tahap kedua diperlukan untuk 
menyebarkan keputusan untuk semua partisipan [1]. 
Gambar 2 menjelaskan prosedur untuk menjaga 
keatomikan pada basis data terdistribusi 

 
Gambar 2 Prosedur untuk menjaga keatomikan 

transaksi pada basis data terdistribusi 
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Dalam kondisi tertentu sebuah web service bisa 
melayani request secara konkuren dari dua atau lebih 
client (desa), sehingga setiap perintah yang diberikan 
oleh sebuah client harus terisolasi dari perintah yang 
diberikan oleh client lainya. Hal ini bertujuan untuk 
menjaga konsistensi data yang akan disimpan dalam 
basis data. Gambar 3 menjelaskan prosedur untuk 
menjaga konsistensi dan isolasi pada basis data 
terdistribusi 

 
Gambar 3 Prosedur untuk mengisolasi transaksi 

 
5. Perancangan basis data dan entity 

relationship diagram 

Tujuan pokok pembuatan Entity Relationship 
Diagram (ERD) adalah untuk menampilkan obyek-
obyek data dan hubungannya [5]. Model entity 
relationship diagram merupakan model untuk 
menjelaskan hubungan antar data dalam basis data 
berdasarkan persepsi bahwa real world (dunia nyata) 
terdiri dari objek-objek dasar yang mempunyai 
hubungan / relasi antara objek tersebut. Sebelum 
menggambarkan model entity relationship diagram 
dari sebuah sistem maka perlu acuan dalam proses 
penggambaran tersebut melalui aturan bisnis dari 
sistem yang dibangun. Aturan bisnis dari sistem 
musrenbang sebagai berikut: 
1. Data hasil musrenbang di simpan pada database 

kecamatan dan Skpd Pembina (data yang 
disimpan di database kecamatan dan SKPD 
pembina adalah data yang sama) 

2. Setiap desa memiliki banyak lokasi untuk tempat 
pelaksanaan jenis kegiatan 

3. Setiap bidang memiliki banyak jenis kegiatan 
4. beberapa jenis kegiatan dilaksanakan pada lokasi 

berbeda 
5. Setiap sumber dana bisa mendanai satu kegiatan 

pada lokasi berbeda 
6. Setiap kegiatan bisa dilakukan pada beberapa 

lokasi yang berbeda. 

7. Setiap desa memiliki banyak unsur pelaksana 
rapat 

8. Setiap desa memiliki banyak wakil peserta dalam 
musrenbang 

9. Setiap desa memiliki banyak delegasi untuk 
musrenbang tingkat kecamatan 
Keseluruhan struktur logika dari tabel-tabel 

database dapat digambarkan secara grafis dengan 
ERD menggunakan komponen-komponen dasar dari 
ERD. Adapun ERD dari musrenbang ditunjukan pada 
gambar 4 
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Gambar 4 Entity relationship diagram 

Secara umum aplikasi musrenbang yang didesain 
dalam penelitian ini berbasiskan teknologi web service 
(layanan web) untuk manajemen transaksi dan 
pertukaran datanya. Aplikasi client dirancang berbasis 
desktop menggunakan bahasa pemrograman visual 
basic.Net yang berfungsi untuk melakukan entri data 
Hasil Musrenbang. 
 
6. Pengujian 

Penelitian ini di fokuskan pada pembangunan 
sebuah sistem yang dapat mengatasi permasalahan 
yang telah diutarakan pada bab sebelumnya. Sistem 
yang dibangun ini harus mampu melakukan 
manajemen transaksi pada basis data terdistribusi 
berbasis web service. Manajemen transaksi 
bermanfaat saat aplikasi client menyisipkan atau 
merubah data yang ada di database kecamatan dan 
SKPD pembina. Manajemen transaksi dibutuhkan 
juga saat aplikasi web service diakses secara 
konkuren. Tanpa manajemen transaksi data yang 
tersimpan di database kecamatan dan SKPD pembina 
tidak konsisten. Disampin itu, tanpa manajemen 
transaksi isolasi terhadap transaksi yang ditangani 
oleh web service tidak terjamin. Database di buat 
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terdistribusi dengan tujuan untuk meminimalkan 
permintaan data berulang-ulang oleh kecamatan dan 
SKPD pembina ke desa, disamping itu meningkatkan 
reliability/ availability (jika salah satu site bermasalah 
maka akses terhadap data musrenbang dapat diakses 
pada site lainya). Web service dibangun untuk 
meminimalkan akses ke database secara langsung 
oleh orang-orang yang tidak berkepentingan, 
disamping itu dengan web service memungkinkan unit 
kerja yang ada dilingkungan pemerintah daerah dapat 
melihat data musrenbang (dengan membangun sendiri 
aplikasinya) tanpa harus tahu detil struktur dari 
database. 

Pengujian atomicity 

Atomicity berarti bahwa seluruh operasi 
(instruksi) yang ada di aplikasi client Desa Bulila 
dianggap sebagai satu kesatuan; jika hanya satu 
operasi yang dieksekusi, maka dianggap bukan 
sebagai satu transaksi. Pengujian ini dimulai dengan 
memasukan data wakil peserta musrenbang melalui 
textbox yang ada di form pengolahan data wakil 
peserta musrenbang. Data yang dimaksud adalah  
Kode Wakil Peseta : BLL_WP_0006 
Nama Wakil Peserta : Adrian Gani 
Alamat  Wakil Peserta : Dusun I 
Kode Desa  : Tlg_01 
Disamping ke empat data diatas, aplikasi client juga 
mengirimkan parameter lain yang dibutuhkan oleh 
web service, yakni : 
a = “bll_wkl_peserta_skpd” 
b = “bll_wkl_peserta_kec” 
UN_wkl_peserta = “tajuddin” 
psw_wkl_peserta = “tajuddin” 
variabel a dan b merupakan identitas dari transaksi 
(setiap transaksi yang request ke method yang ada di 
web service memiliki identitas transaksi yang unik. 
UN_wkl_peserta merupakan variabel yang berisi user 
name dan psw_wkl_peserta merupakan variabel yang 
berisi password. Setiap melakukan penyisipan dan 
pengubahan data web service akan meminta user name 
dan password tujuannya adalah untuk meminimalkan 
akses terhadap web service oleh orang-orang yang 
tidak berkepentingan dengan data musrenbang. 
Saat tombol submit ditekan maka data tersebut akan di 
parsing dalam bentuk XML SOAP request insert yang 
selanjutnya diproses oleh method insert yang ada di 
web service kecamatan dan SKPD pembina. Kedua 
web service ini akan melakukan insert ke database 
wakil peserta musrenbang, selanjutnya kedua web 
service akan memberi respon ke aplikasi client yang 
ada di kantor desa berupa keberhasilan melakukan 
insert (ditampilkan dalam bentuk messagebox). 
Aplikasi client  (form pengolahan data wakil peserta 
musrenbang) akan melakukan request terhadap 
method commit yang ada di web service. Web service 
akan melakukan commit terhadap data yang di insert 
pada tahap pertama tadi kemudian memberi respon ke 
aplikasi client berupa keberhasilan melakukan commit 
(ditampilkan dalam bentuk messagebox) Pada gambar 
5 terlihat bahwa data berhasil disimpan di basis data 

kecamatan dan SKPD pembina. Keberhasilan dalam 
menjamin keatomikan transaksi di buktikan dengan 
tersimpannya data pada database kecamatan dan 
SKPD pembina. Artinya semua instruksi yang di 
eksekusi di aplikasi client merupakan satu kesatuan 
instruksi (tidak dianggap sebagai instruksi yang 
berdiri sendiri) mulai dari insert ke database 
kecamatan dan SKPD pembina sampai pada commit. 

 
Data yang tersimpan di database SKPD 

 
Data yang tersimpan di database kecamatan 

 
 

Gambar 5 Tampilan konsistensi data sebagai bukti 
jaminan atomicity terpenuhi.  

 
Pengujian consistency 

Dalam kasus musrenbang ini berarti instruksi 
yang ada di aplikasi client berisi instruksi untuk 
melakukan request ke method-method yang ada pada 
web service Kecamatan Telaga dan Dinas Pariwisata. 
Sistem yang dibangun ini dapat melakukan peyisipan/ 
pengubahan data, sehingga data yang tersimpan di 
database Kecamatan Telaga sama dengan data yang 
tersimpan di database Dinas Pariwisata. Hal ini bisa 
dijamin oleh sistem karena sistem yang dibangun 
memiliki kemampuan untuk request ke method insert/ 
update dan commit. Disamping itu, proses commit 
dilakukan berdasarkan identitas transaksi, sehingga 
konsistensi data yang tersimpan di database terjamin. 
Inkonsistensi dapat muncul tidak hanya karena 
gagalnya sebuah transaksi di tengah jalan (yang berarti 
tidak memenuhi kaidah atomicity), tetapi bisa juga 
terjadi saat terdapat transaksi-transaksi yang 
konkuren. Saat terjadi konkurensi, bisa saja beberapa 
transaksi melakukan pembacaan atau penulisan 
terhadap data yang sama, sehingga memungkinkan 
terjadi inkonsistensi data. Gambar 6 membuktikan 
konsistensi data yang tersimpan di database 
kecamatan dan SKPD pembina. Pengujian ini dimulai 
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dengan memasukan data lokasi melalui textbox yang 
ada di form pengolahan data lokasi. 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 6. Konsistensi data yang tersimpan di 
database kecamatan dan SKPD pembina 

 
 Pengujian isolation 

Isolation berarti bahwa setiap transaksi dianggap 
sebagai satu unit terpisah dari transaksi lainnya. 
Dalam kasus musrenbang, web service yang 
dibangun mampu untuk melakukan isolasi 
transaksi yang berasal dari dua client secara 
konkuren. Gambar 7 menampilkan hasil 
pengujian terhadap kemampuan web service 
dalam mengisolasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 7. Menampilkan kemampuan web service 
dalam mengisolasi transaksi 

 Pengujian durability 

Durability berarti data hasil modifikasi tetap akan 
tersimpan meskipun terjadi kerusakan sistem. Data 
yang dimaksud adalah data yang berhasil disimpan di 
hardisk, bukan memori primer semacam RAM. 
Durability terjamin apabila data yang di input sudah 
selesai di commit. Tahap awal (tahap insert) sifat 
durability belum terjamin, sehingga bila terjadi 
kerusakan terhadap sistem (misalnya kerusakan 
jaringan) maka data tidak tersimpan secara permanen 
di database. Pengujian sistem menunjukan bahwa saat 
proses commit selesai dieksekusi dan pemakai diberi 
tahu bahwa commit berhasil dilakukan maka sifat dari 
durability harus terjamin. Gambar 8 menjelaskan 

tentang  pengujian durability dari sistem yang 
dibangun 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 8. Tampilan  pengujian durability 
 

Pengujian basis data terdistribusi pada sistem 
yang dibangun 

Untuk menampilkan data hasil musrenbang di 
aplikasi client yang ada di Bappeda Kabupaten 
Gorontalo, aplikasi Bappeda melakukan request ke 
web service yang ada di server Kecamatan Telaga.. 
Bila diinginkan untuk menampilkan sebagian data 
berdasarkan kriteria tertentu maka request yang 
diberikan harus berisi parameter. Dalam XML SOAP 
request berisi operation name (informasi tentang 
method untuk melakukan query terhadap data hasil 
musrenbang) dan namespace. Operation name berisi 
get_hasil_musrenbang dan namespace berisi 
hsl_musren_service. Hasil pemrosesan/ query yang 
dilakukan oleh web service di parsing kembali ke 
aplikasi client dalam XML SOAP response. Response 
berisi tentang XML sub element (seluruh data hasil 
query). XML SOAP response saat diterima oleh 
aplikasi client maka akan dilakukan penguraian 
(parsing) agar supaya dapat ditampilkan pada 
interface aplikasi client. Gambar 9 menjelaskan 
tentang request dan response untuk menampilkan data 
hasil musrenbang yang tersimpan di server Kecamatan 
Telaga dan Dinas Pariwisata kemudian ditampilkan di 
aplikasi client. 

 
 

 
 

Gambar 9. menampilkan data hasil musrenbang yang 
tersimpan di server Kecamatan Telaga dan Pariwisata 
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 Analisis hasil pengujian 
Pada pokok bahasan ini akan dijelaskan analisis 

mengenai hasil implementasi dan pengujian yang telah 
dilakukan dalam penelitian ini. 
1. Pada sub pokok bahasan pengujian terlihat bahwa 

aplikasi client yang ada di desa mampu menjamin 
atomicity, consistency, isolation, dan durability 
sehingga konsistensi data yang terdistribusi ke 
basis data kecamatan dan SKPD pembina 
terjamin. Pada sub bab 6.5 terlihat bahwa aplikasi 
client yang ada di Bappeda mampu melakukan 
request terhadap method untuk pembacaan data 
yang tersimpan di basis data kecamatan maupun 
di basis data SKPD pembina. 

2. Aplikasi client untuk mendistribusikan data ke 
basis data kecamatan dan SKPD pembina dengan 
menerapkan teknologi web service dapat berjalan 
sesuai dengan analisis masalah dan kebutuhan 
sistem. Hal ini dapat terlihat ketika melakukan 
pengujian dan implementasi sistem. 

3. Pengujian sistem dilakukan dengan 2 tahap yaitu 
tahap pertama dilakukan testing pada web service 
itu sendiri dan dilanjutkan dengan testing pada 
fungsi- fungsi (methods) yang terdapat pada 
masing-masing web service. Tahap kedua 
dilakukan testing pada aplikasi client web service 
di Bappeda yang mengkonsumsi web service 
tersebut. 

4. Aplikasi client yang dibangun untuk Bappeda, 
mampu menampilkan dan mencari data hasil 
musrenbang. 

5. Web Service yang berfungsi sebagai Middleware 
dapat melakukan pertukaran data antara basis data 
dengan aplikasi. Web service melakukan 
pertukaran data dalam format XML melalui 
sebuah jaringan dengan memanfaatkan protokol 
standar internet/intranet yaitu HTTP. Pertukaran 
data dapat dilakukan walaupun antar aplikasi 
yang berkomunikasi berbeda platform. 

 
7. Penutup 

Kesimpulan 
 

Berdasarkan pembahasan dan pengujian yang 
telah dilakukan maka didapat beberapa kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Sistem yang dibangun dapat mendistribusikan 

data ke database SKPD pembina dan kecamatan 
sehingga memudahkan pihak Bappeda dalam 
menggakses data hasil musrenbang. Bila terjadi 
masalah di server kecamatan maka Bappeda dapat 
melakukan akases terhadap data hasil musrenbang 
melalui web service yang ada di SKPD pembina 
begitu pun sebaliknya. 

2. Penyelesaian transaksi (commit) tidak harus 
sesuai/ mengikuti  urutan proses pada tahap 
pertama di two phase commit (client yang 
melakukan insert/update pertama kali, tidak harus 
mendapat prioritas untuk proses commit). Hal ini 
dimungkinkan karena aplikasi yang dibangun ini 

dapat mengatur transaksi yang dieksekusi 
berdasarkan identitas transaksi. 

3. Tanpa manajemen transaksi maka konsistensi 
basis data tidak terjamin, akibatnya ketika 
aplikasi client Bappeda mengakses data yang ada 
di database SKPD pembina akan memberikan 
hasil yang berbeda saat menggakses database 
kecamatan. 

4. Kelemahan dari sistem ini ada pada keamanan 
web service, karena sama sekali belum 
mempertimbangkan pendekatan keamanan web 
service, disamping itu sistem yang dibangun tidak 
dapat diakses dengan teknologi mobile 

 
Saran 

 
Dengan keterbatasan kemampuan dan waktu yang 

tersedia penulis menyadari bahwa masih banyak 
terdapat kekurangan dalam sistem ini. Penulis 
menyarankan beberapa hal untuk penelitian 
selanjutnya baik bagi individu, organisasi, instansi 
pemerintahan yang akan mengimplementasikan 
manajemen transaksi pada basis data terdistribusi 
menggunakan web service : 
1. Perlu adanya penelitian lanjutan terkait dengan 

penelitian ini. Penelitian lanjutan tersebut lebih di 
fokuskan pada keamanan web service, mengingat 
terdapat kekurangan dalam pendekatan keamanan 
web service. 

2. Akses terhadap web service , hanya dapat 
digunakan oleh aplikasi dekstop interface, 
sehingga masih memungkinkan perlu 
ditambahkan lagi fungsi- fungsi (methods) untuk 
aplikasi mobile interface pada web service 
tersebut sehingga kebutuhan data musrenbang 
oleh pihak yang membutuhkan dapat diakses dari 
mana saja tanpa terbatas ruang dan waktu. 

3. Saat mengimplmentasikan aplikasi ini, diusulkan 
kepada pihak Pemerintah Daerah Kabupaten 
Gorontalo agar dapat mempentimbangkan 
ketersediaan infrastruktur pendukung dan sumber 
daya lainnya yang terkait. 
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Abstrak 

Kemajuan teknologi sebaiknya seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Hal ini mendorong orang untuk 
membuat suatu perangkat ajar yang menerapkan teknologi. Dalam penelitian ini dicoba untuk merancang dan 
meimplementasikan perangkat ajar yang interaktif untuk membantu anak-anak dalam belajar menulis huruf 
Arab. Penelitian yang dilakukan dalam pembuatan perangkat ajar ini meliputi pengumpulan data contoh dari 
tulisan tangan anak-anak. Sistem pengenalan tulisan tangan tersebut menggunakan jaringan syaraf tiruan dengan 
metoda Backpropagation. Pengimplementasiannya dalam bentuk aplikasi perangkat ajar. Hasil dari penelitian ini 
diharapkan membantu anak-anak agar lebih tertarik untuk belajar menulis huruf Arab. 
 
Kata kunci: jaringan syaraf tiruan, backpropagation, perangkat ajar menulis huruf Arab. 
 
 
 
1. Latar Belakang 
Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi, berkembang pula media pembelajaran 
untuk kemajuan pada aspek kehidupan di bidang 
pendidikan, yang bertujuan untuk menciptakan 
pendidikan yang bermutu untuk mewujudkan insan 
Indonesia yang cerdas dan kompetitif. Dari aspek 
kehidupan manapun penggunaan teknologi 
komputer telah digunakan untuk mempermudah para 
pengguna melakukan sesuatu hal, dalam multimedia 
dikenal adanya CAI (Computer Assisted Instruction), 
atau dikenal juga dengan perangkat ajar, yaitu 
komputer yang mengajari manusia melakukan suatu 
hal.  
 Alasan perangkat ajar menulis huruf Arab 
diperlukan karena sistem belajar menulis huruf Arab 
selama ini kurang menarik bagi sebagian besar anak-
anak, untuk itu diperlukan suatu sistem perangkat 
ajar yang mampu meningkatkan minat belajar 
menulis huruf Arab dengan cara yang 
menyenangkan sehingga tidak membosankan dan 
mampu menjadi sarana pengajaran yang efektif dan 
handal. 
 
2. Landasan Teori 
Jaringan syaraf tiruan didefenisikan sebagai suatu 
sistem pemrosesan informasi yang mempunyai 
karakteristik menyerupai jaringan syaraf manusia. 
Jaringan syaraf tiruan tercipta sebagai suatu 

generalisasi model matematis dari pemahaman 
manusia (human cognition) yang didasarkan atas 
asumsi sebagai berikut (Arief Hermawan, 2006): 

1. Pemrosesan informasi terjadi pada elemen 
sederhana yang disebut neuron. 

2. Isyarat mengalir di antara sel syaraf atau 
neuron melalui suatu sambungan 
penghubung. 

3. Setiap sambungan penghubung memiliki 
bobot yang bersesuaian. Bobot ini akan 
digunakan untuk menggandakan atau 
mengalikan isyarat yang dikirim melaluinya. 

4. Setiap sel syaraf akan menerapkan fungsi 
aktifasi terhadap isyarat hasil penjumlahan 
berbobot yang masuk kepadanya untuk 
menentukan isyarat keluarannya. 

	 Algoritma untuk jaringan syaraf tiruan 
beroperasi secara langsung dengan angka sehingga 
data tidak numerik harus diubah menjadi data 
numerik.  

Jaringan syaraf tiruan memiliki sejumlah 
besar kelebihan dibandingkan dengan metode 
perhitungan selain jaringan syaraf, yaitu: 

1. Kemampuan mengakuisisi pengetahuan 
walaupun dalam kondisi ada gangguan dan 
ketidakpastian. Hal ini karena jaringan 
syaraf tiruan mampu melakukan 
generalisasi, abtraksi dan ekstraksi terhadap 
property statistik dari data. 

No Makalah : 171
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2. Kemampuan mereprentasikan pengetahuan 
secara fleksibel. Jaringan syaraf tiruan 
dapat menciptakan sendiri representasi 
melalui pengaturan diri sendiri atau 
kemampuan belajar (self organizing). 

3. Kemampuan untuk memberikan toleransi 
atas suatu distorsi (error/fault), di mana 
gangguan kecil pada data dapat dianggap 
hanya sebagai noise (guncangan) belaka. 

4. Kemampuan memproses pengetahuan 
secara efisien karena memakai sistem 
paralel, sehingga waktu yang diperlukan 
untuk mengoperasikan jaringan syaraf 
tiruannya menjadi lebih singkat. 

 Metode backpropagation merupakan 
metode yang sangat baik dalam menangani masalah 
pengenalan pola-pola kompleks. Backpropagation 
adalah lebih kepada algoritma training atau belajar 
daripada network itu sendiri. Network yang 
digunakan umumnya adalah jenis yang sederhana. 

  Backpropagation merupakan algoritma 
pembelajaran yang terawasi dan biasanya digunakan 
oleh perceptron dengan banyak lapisan untuk 
mengubah bobot-bobot yang terhubung dengan 
neuron-neuron yang ada pada lapisan 
tersembunyinya. Algoritma backpropagation 
menggunakan error output untuk mengubah nilai 
bobot-bobotnya dalam arah mundur (backward). 
Untuk mendapatkan error ini, tahap perambatan 
maju (forward propagation) harus dikerjakan 
terlebih dahulu. Pada saat perambat maju, neuron-
neuron diaktifkan dengan menggunakan fungsi 
aktivasi. Untuk metode backpropagation fungsi 
aktivasi yang sering digunakan diantaranya : 
sigmoid biner, sigmoid bipolar, identitas.  

  Dalam jaringan backpropagation, setiap 
unit yang berada di lapisan input terhubung dengan 
setiap unit yang ada di lapisan tersembunyi. Hal 
serupa berlaku pula pada lapisan tersembunyi. Setiap 
unit yang ada dilapisan tersembunyi terhubung 
dengan setiap unit yang ada di lapisan output. 

1. Input Layer (1 buah). Lapisan input terdiri 
dari neuron-neuron atau unit-unit input, 
mulai dari unit input 1 sampai unit input n. 

2. Hidden Layer (minimal 1). Lapisan 
tersembunyi terdiri dari unit-unit 
tersembunyi mulai dari unit tersembunyi 1 
sampai unit tersembunyi m. 

3. Output Layer ( 1 buah). Lapisan output 
terdiri dari unit-unit output mulai dari unit 
output 1 sampai n, masing-masingnya 
adalah bilangan integer sembarang menurut 
arsitektur jaringan syaraf tiruan yang 
dirancang. 

Perangkat Ajar 
 Banyak istilah yang digunakan untuk 
penggunaan komputer sebagai alat bantu dalam 
dunia pendidikan. Secara garis besar tujuan dari 
penggunaan komputer sebagai alat bantu dalam 

dunia pendidikan adalah untuk mencapai cara 
belajar yang efektif dan efisien.  
 
Tujuan secara khususnya dari perangkat ajar adalah: 

1. Peningkatan pengawasan 
2. Mengurangi penggunaan sumber daya  
3. Individualisasi ketetapan waktu  
4. Tingkat ketersediaan yang tinggi 
5. Pengurangan waktu latihan 
6. Perbaikan dari hasil kinerja yang ada 
7. Sebagai alat yang nyaman untuk digunakan 
8. Mengubah cara belajar 
9. Meningkatkan kepuasan belajar 
10. Pengurangan waktu pengembangan 
 
Sebuah perangkat ajar terdiri atas: 
1. Perangkat keras (hardware) 

Perangkat keras merupakan peralatan-
peralatan pisik dalam pengoperasian 
perangkat ajar, seperti komputer, media 
penyimpanan dan lain-lain. 

2. Perangkat Lunak (software) 
Perangkat lunak merupakan suatu program 
yang mendukung operasi dari perangkat 
ajar, diantaranya adalah sistem operasi, 
program utility, program aplikasi dan 
bahasa pemrograman. 

3. Perangkat Ajar (courseware) 
Perangkat ajar pada dasarnya merupakan 
perangkat lunak, yang  membedakannya 
adalah perangkat ajar dikhususkan untuk 
sarana belajar. 

4. Manusia (humanware) 
Manusia merupakan personil yang 
mempunyai keahlian khusus dalam 
mengembangkan perangkat ajar, 
pengoperasian dan pengevaluasian 
perangkat ajar yang diinginkan. 
 
Menulis merupakan hal yang paling sulit 

untuk dikerjakan karena koordinasi motorikhalus 
umumnya juga terganggu. Orientasi visualnya yang 
multidimensi membuat kecenderungan untuk 
melakukan kesalahan dalam menyalin huruf dan 
angka. Terdapat kesulitan dalam mengalihkan dari 
gambar yang ada dipikirannya kedalam kertas dalam 
bentuk kata, membentuk huruf, ejaan, pemisahan 
kata, karena terjadi distorsi dari mental picturenya. 
Pada otak kiri, berpikirnya secara symbol dan dalam 
bentuk kata, sehingga mudah untuk menerjemahkan 
pikirannya ke kertas. Pada otak kanan, sejak awal 
anak cenderung perfeksionis. Jadi bila terdapat 
kesalahan menulis yang harus diperbaiki 
membuatnya tidak mau menulis. Anak disuruh 
berbicara lambat, lalu kita menuliskan kata tersebut, 
beri tanda baca dan pemisahan kata, dengan 
demikian dia mengerti bagaimana cara menulis. 
Kemudian kita berbicara dengan lambat, anak 
disuruh menuliskan. Bila terdapat kesalahan 
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perbaikilah kata tersebut secara kata yang utuh.(Siti 
Aminah, 2003). 

 
 

Ekstraksi ciri dengan PCA 
 Metode PCA dikenal juga dengan nama  
Karhunen-Loeve transformation (KLT), yang telah 
dikenal sejak 30 tahun dalam dunia pengenalan pola. 
PCA memberikan transformasi ortogonal yang 
disebut dengan ‘eigenimage’ yang mana sebuah 
image direpresentasikan kedalam bentuk proyeksi 
linier searah dengan eigenimage yang bersesuaian 
dengan nilai eigen terbesar dari matrix covariance 
(atau scatter matrix). Secara praktis matrix 
covariance ini dibangun dari sekumpulan image 
training yang diambil dari berbagai obyek/kelas.   
 PCA memberlakukan properti statistik yang 
sama bagi seluruh image training dari berbagai 
obyek/klas. Tidak demikian halnya pada LDA, ia 
memberlakukan properti statistik yang terpisah 
untuk tiap-tiap obyek. Tujuan dari LDA adalah 
mencari proyeksi liniear (yang biasa disebut dengan 
‘fisherimage’), untuk memaksimumkan matrix 
covariance antar obyek (between-class covariance 
matrix) sementara itu juga meminimumkan matrix 
covariance didalam obyek itu sendiri (within-class 
covariance matrix). Bila tersedia image training 
yang cukup representatif dalam jumlah maupun 
variasi bentuk untuk tiap-tiap obyek  maka metode 
ekstraksi LDA akan menunjukan performa yang 
lebih baik dari pada PCA seperti yang ditunjukan 
pada hasil-hasil percobaan dalam paper ini.  

Citra hasil prapengolahan, dibagi menjadi 
16 baris dan 16 kolom. Pada setiap kotak dilakukan  
menghitungan piksel, bila ditemukan jumlah piksel 1 
lebih dari 12 piksel, maka kotak tersebut diberi nilai 
satu, bila tidak maka kotak tersebut diberi nilai 0. 
Hasilnya disimpan dalam matriks 16 X 16. 
 Metode PCA dikenal juga dengan nama  
Karhunen-Loeve transformation (KLT), yang telah 
dikenal sejak 30 tahun dalam dunia pengenalan pola. 
PCA memberikan transformasi ortogonal yang 
disebut dengan ‘eigenimage’ yang mana sebuah 
image direpresentasikan kedalam bentuk proyeksi 
linier searah dengan eigenimage yang bersesuaian 
dengan nilai eigen terbesar dari matrix covariance 
(atau scatter matrix). Secara praktis matrix 
covariance ini dibangun dari sekumpulan image 
training yang diambil dari berbagai obyek/kelas.   
 

 
3. Klasifikasi dengan Menggunakan Jaringan 

Saraf Tiruan. 
Terdapat dua tahap dalam klasifikasi dengan 
menggunakan jaringan saraf tiruan, yaitu tahap 
pelatihan dan tahap klasifikasi. Pada tahap 
klasifikasi, pola sebagai masukan pada jaringan saraf 
tiruan  menghasilkan keluaran yang menyajikan apa 
yang diyakini oleh jaringan saraf sebagai keluaran 

yang benar. Namun demikian, agar tahap klasifikasi 
berhasil harus didahului dengan tahap pelatihan. 
Pada tahap ini jaringan saraf menerima sekumpulan 
masukan yang bersesuaian dengan sekumpulan 
keluaran. Dengan kata lain, jaringan saraf tiruan 
belajar untuk memasangkan keluaran yang benar 
terhadap pola masukan yang bersesuaian. 
Untuk data training digunakan contoh tulisan tangan 
yang dikumpulkan dari 205 anak usia antara 3 – 6 
tahun. Setiap anak menuliskan huruf ا sampai ي. 
Masing-masing huruf ini yang menjadi data training 
jaringan syaraf tiruannya. 
 

Hasil Penelitian dan pembahasan 
Pengujian terhadap program ini dilakukan dengan 
tujuan agar dapat diketahui apakah program yang 
dibuat telah sesuai dengan yang diinginkan dengan 
parameter unjuk-kerja diukur dari prosentase 
pengenalan terhadap karakter huruf Arab yang 
diujikan.  
 Pengujian dilakukan sebanyak 12 kali 
dengan variasi neuron pada lapisan tersembunyi 18, 
25 dan 100, laju pembelajaran dan momentum 0,01 
dengan 0,9 dan 0,1 dengan 0,1, dan iterasi 100 kali 
dan 200 kali dengan jumlah karakter 28 karakter 
yang terdiri atas 5740 karakter data latih dan 260 
karakter baru. 
 Hasil pengujian menunjukkan variasi 
arsitektur dan parameter jaringan yang menghasilkan 
unjuk-kerja paling optimal untuk seluruh karakter 
adalah 25 neuron pada lapisan tersembunyi, laju 
pembelajaran dan momentum masing- masing 
adalah 0,01 dan 0,9, dan iterasi 200 kali yaitu 
98,46%. 
 

Tabel 1 Hasil pengujian dengan arsitektur dan 
parameter jaringan optimal 

 
Karakter Data latih 

(training) 
Data uji 
(testing) 

A 185 10 
B 185 10 
C 185 10 
D 185 10 
E 185 10 
F 185 10 
G 185 10 
H 185 10 
I 185 10 
J 185 10 
K 185 10 
L 185 10 
M 185 10 
N 185 10 
O 185 10 
P 185 10 
Q 185 10 
R 185 10 
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S 185 10 
T 185 10 
U 185 10 
V 185 10 
W 185 10 
X 185 10 
Y 185 10 
Z 185 10 

Dikenali 4550 256 
Tidak dikenali 0 4 
% rata-rata 100 98,46 

. 
 Tabel di atas juga menunjukkan bahwa 
prosentase pengenalan data latih lebih tinggi 
dibandingkan dengan prosentase pengenalan data 
baru. Perbedaan prosentase pengenalan antara data 
latih dan data baru disebabkan data latih adalah data 
yang memiliki struktur pola yang sama dengan data 
yang digunakan pada saat pelatihan jaringan 
sehingga menghasilkan prosentase pengenalan yang 
cukup tinggi, sedangkan data baru adalah data yang 
benar-benar belum pernah dilatihkan pada jaringan 
walaupun memiliki struktur pola yang mirip 
sehingga menghasilkan prosentase pengenalan yang 
cenderung lebih rendah dibandingkan dengan 
prosentase pengenalan data latih. 
 
4. Kesimpulan 
 Simpulan yang dapat diambil dari 
pembuatan dan pengujian program simulasi 
pengenalan karakter huruf  besar adalah sebagai 
berikut. 
1. Prosentase pengenalan terhadap data latih lebih 

tinggi dibandingkan dengan prosentase 
pengenalan terhadap data baru. 

2. Arsitektur dan parameter jaringan yang 
memberikan hasil unjuk-kerja paling optimal 
adalah 25 neuron pada lapisan tersembunyi, 
laju pembelajaran 0,01, momentum 0,9, dan 
iterasi 200 kali. 

3. Prosentase pengenalan dari pelatihan jaringan 
dengan asitektur dan parameter jaringan 
optimal dan melibatkan seluruh data latih dan 
data baru masing-masing adalah 100% dan 
98,46% dengan jumlah karakter takdikenali 
untuk data latih sebanyak 0 karakter dan  untuk 
data baru sebanyak 4 karakter. 

4. Program dapat membantu anak-anak dalam 
belajar menulis karena dapat mengenali tulisan 
tangan anak-anak dengan cukup akurat. 

5. Teknologi ini dapat diterapkan dalam 
perangkat ajar menulis huruf Arab untuk anak-
anak. Diharapkan dengan bantuan kom;puter 
yang interaktif akan menambah minat belajar 
anak-anak. 
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Abstrak 

Seiring dengan berkembangnya perusahaan, data, dan informasi yang dimiliki juga semakin banyak dan rumit 
sehingga mengakibatkan permasalahan baru dalam analisis terhadap karakteristik – karakteristik kebutuhan 
pelanggan akan produk. Hal ini akan menghambat para eksekutif perusahaan untuk membuat keputusan strategis 
yang diperlukan perusahaan dan membuat kemampuan bersaing perusahaan menurun. Tujuan penelitian ini 
adalah membangun sebuah aplikasi data mining yang mampu menggali informasi bagi data analyst dengan 
sumber data dari data mart call centre perusahaan. Metode penelitian yang dipakai yaitu: Metode pengumpulan 
data yang meliputi studi pustaka dan studi lapangan, Metode analisis terdiri atas metode analisis data warehouse,  
analisis masalah dan kebutuhan informasi, Metode perancangan data mining yang digunakan mengacu pada 
pendekatan yang digunakan oleh Jiawei Han dan Micheline Kamber. Hasil yang ingin dicapai dari penelitian ini 
adalah suatu Aplikasi Data Mining Call Centre yang dapat membantu pihak manajemen untuk meningkatkan 
kinerja bagian call centre dengan mengukur tingkat kepuasan pelanggan saat ini dan di masa mendatang. 
Aplikasi Data Mining Call Centre akan menyediakan informasi dan gambaran pola - pola dan karakteristik 
pelanggan yang belum diketahui sebelumnya. 
 
Kata kunci: Analisis, Data Warehouse, Data Mining 
 
 
1. Pendahuluan  
 

Saat ini teknologi informasi telah berkembang 
dengan sangat pesat. Hal ini ditandai dengan 
semakin luas dan beragamnya penggunaan 
teknologi informasi dalam berbagai bidang 
kehidupan. Salah satu bidang yang semakin sering 
menggunakan teknologi informasi adalah bidang 
bisnis. Teknologi informasi dijadikan sebagai salah 
satu alat untuk bersaing dalam bidang ini. 
Perusahaan yang dapat menerapkan teknologi 
informasi dengan efektif dan efisien menjadi lebih 
unggul dibandingkan dengan perusahaan yang 
belum dapat memanfaatkan teknologi informasi 
dengan baik. 
Dengan memanfaatkan teknologi informasi, 
perusahaan dapat menjalankan proses bisnisnya 
dengan lebih cepat dan dapat mengolah data dengan 
lebih akurat. Data-data yang ada akan disimpan 
dalam sebuah database yang dapat memudahkan 
perusahaan untuk menggunakan kembali data dan 
informasi yang dimiliki untuk kemajuan 
perusahaan. Perusahaan akan mengakses database 
ini melalui sebuah aplikasi yang mudah digunakan 
oleh user. 
Namun seiring dengan berkembangnya perusahaan, 
data, dan informasi yang dimiliki juga semakin 

banyak dan rumit sehingga mengakibatkan 
permasalahan baru dalam analisis terhadap 
karakteristik – karakteristik kebutuhan pelanggan 
akan produk. Hal ini akan menghambat para 
eksekutif perusahaan untuk membuat keputusan 
strategis yang diperlukan perusahaan dan membuat 
kemampuan bersaing perusahaan menurun. 
Untuk mengatasi masalah tersebut, perusahaan 
harus memiliki sebuah aplikasi yang mampu 
menganalisis dan menyajikan informasi yang 
diperlukan dengan tepat. Salah satu teknologi 
informasi yang dapat digunakan adalah data 
mining. Data mining merupakan basis data 
perusahaan yang fungsinya untuk mengolah 
karakteristik setiap produk perusahaan dan menilai 
karakteristik pelanggan yang memiliki minat 
tertentu pada suatu produk. Data mining akan 
banyak berpengaruh besar pada proses pengambilan 
keputusan di lapisan eksekutif. Penilaian jenis 
produk yang paling diminati di masyarakat dan 
karakter pelanggan yang menyukai jenis produk 
tertentu dapat di gambarkan melalui data mining. 

Tujuan dari data mining adalah untuk 
memprediksi nilai sebuah atribut yang penting 
berdasarkan nilai dari atribut yang lainnya. Atribut 
yang diprediksi biasanya dikenal sebagai target atau 
dependent variable, sedangkan atribut yang 
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digunakan untuk melakukan prediksi dikenal 
dengan explanatory atau independent variable. 
Tujuan lainnya dari data mining juga dapat 
menghasilkan pola (correlations, trends, clusters, 
trajecttories, dan anomalies) yang merangkum 
keterhubungan dalam data.  
Tujuan yang akan dicapai dalam menganalisis dan 
merancang aplikasi data mining adalah: 
 Identifikasi kebutuhan informasi yang 

diperlukan oleh pihak manajemen dalam 
memahami kebutuhan pelanggan akan jasa 
teknologi. 

 Menganalisis hal – hal yang meliputi sumber 
keluhan pelanggan dan analisis tingkat kepuasan 
pelanggan terhadap jasa dan layanan yang 
diberikan. 

 Merancang model data mining untuk membantu 
eksplorasi pola – pola pelanggan bagi pihak 
data analyst. 

Manfaat yang diperoleh dari tujuan diatas yaitu : 
 Membantu memprediksi kebutuhan pelanggan 

di masa yang akan datang, karena kebutuhan 
pelanggan akan jasa komunikasi sangat 
bervariatif. 

 Memudahkan pihak manajerial untuk melihat 
perkembangan trend dari setiap jenis pelanggan 
dan layanan yang digunakan. 

Pihak manajerial dapat memperoleh informasi dan 
gambaran pola - pola dan karakteristik pelanggan 
yang belum diketahui sebelumnya. 
 
 
2. Tinjauan Pustaka 

 
2.1 Data Warehouse 

 
Organisasi biasanya menggunakan database 

dalam kegiatan sehari-hari mereka seperti 
pencatatan transaksi, administrasi pengiriman 
barang, persediaan, penggajian dan hal-hal lain 
yang biasa disebut OLTP (proses transaksi online). 
Dengan meningkatnya kebutuhan untuk analisis 
data dan mempertahankan keunggulan dalam 
kompetisi, banyak perusahaan yang juga 
membangun database sendiri yang khusus 
digunakan untuk mendukung pengambilan 
keputusan atau sebagai biasa disebut OLAP (Online 
Analytical Processing ). Tidak seperti query OLTP 
yang hanya menggunakan operasi sederhana, dan 
berulang-ulang, untuk query OLAP biasanya lebih 
rumit, ad hoc, dan tidak melibatkan update data. 
OLAP juga tidak menggunakan data operasi sehari-
hari untuk diberikan, tetapi menggunakan data yang 
telah diringkas oleh model data, yang disebut kubus 
data. Kubus data adalah presentasi data 
multidimensi seperti jenis barang, waktu, dan 
lokasi. Dimensi data kubus dapat bersarang, 
misalnya, dimensi lokasi dapat dibagi menjadi kota, 
propinsi dan negara. Dengan pengguna ini dapat 

dengan mudah mendapatkan informasi ringkasan 
dari tingkat dimensi yang lebih luas atau operasi 
umum disebut roll-up kontras dengan operasi drill-
down, pengguna dapat menarik informasi dari 
dimensi tingkat yang lebih rinci. Data kubus yang 
tersedia di gudang data memungkinkan pengguna 
untuk menganalisis data operasional harian dari 
berbagai titik pandang, dan sangat berguna untuk 
mengevaluasi asumsi bisnis. Data warehouse itu 
sendiri secara periodik diisi data dari OLTP setelah 
menjalani pembersihan dan integrasi data. Data 
warehouse bertujuan agar perusahaan dapat 
menggunakan arsip datanya untuk  mendapatkan 
keunggulan bisnis. Menurut Inmon (2002,p31), 
data  warehouse adalah koleksi data  yang 
berorientasi subjek, terintegrasi, tidak mengalami 
perubahan, dan berdasarkan variasi waktu untuk 
mendukung keputusan manajemen. Namun secara 
singkat data warehouse dapat diartikan sebagai 
tempat penyimpanan dari data yang didapat dari 
sistem perusahaan dan dapat diakses oleh user. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
2.2 Data Mining 

 
Penemuan pengetahuan dalam database 

mengacu pada keseluruhan proses untuk 
mengkonversi data tingkat rendah ke tingkat tinggi 
pengetahuan. Sebuah langkah penting dalam 
penemuan pengetahuan dalam database adalah 
proses data mining. Data mining adalah proses 
mencari tren dan pola dalam data (Groth, 2000). 
Tujuan dari proses ini adalah untuk memilah data 
dalam jumlah besar dan menemukan informasi 
baru. Manfaat dari data mining adalah untuk 
mengubah pengetahuan yang baru ditemukan 
menjadi hasil ditindaklanjuti. Data mining adalah 
eksplorasi dan analisis, dengan otomatis atau semi-
otomatis, sejumlah besar data untuk menemukan 
pola-pola bermakna dan aturan (Berry dan Linoff 
1997, 1999). Proses kerja data mining terdiri dari 
delapan tugas utama (Yu dan Che 2001). 
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Gambar 2. The work process of data mining 

 
Tujuan dari data mining adalah untuk mengekstrak 
informasi yang berharga dan baru dari data yang 
ada. Teknologi data mining dapat dibagi antara 
teknologi tradisional dan halus. Analisis statistik 
adalah wakil dari teknologi tradisional. Sebuah 
algoritma data mining tertentu biasanya merupakan 
contoh dari komponen model preferensi pencarian. 
Fungsi Model yang paling umum dalam praktek 
saat ini data mining sebagai berikut: 
a. Classification – mengklasifikasikan data item 

ke dalam beberapa categorical class yang 
sudah ditentukan sebelumnya. 

b. Regression – memetakan data item ke dalam 
prediction variable yang nyata 

c. Clustering – memetakan data item ke dalam 
satu atau beberapa cluster (kelompok data item 
yang anggotanya memiliki  kesamaan 
karakteristik). 

d. Rule generation – mengekstrak classification 
rules dari data yang ada 

e. Neural Network – sekumpulan unit input/output 
yang saling memilliki hubungan di mana tiap 
hubungan memiliki bobot yang terkait 
dengannya. 

 
3. Metode Penelitian 
 
Metodologi yang akan digunakan dalam penelitian 
ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu metode 
pengumpulan data, analisis, dan perancangan.  
1. Metode pengumpulan data yang digunakan 

dalam penulisan ini yaitu : 
 Studi Literatur 

Metode ini dilakukan dengan menggunakan 
buku – buku yang berkaitan dengan topik 
yang dibahas dalam penulisan. 

 Studi Lapangan 
Metode ini dilakukan untuk memperoleh data 
dengan cara melaksanakan wawancara pada 
nara sumber atau responden yang terkait 

 
2. Metode analisis yang digunakan adalah 

metodologi analisis data mining menurut Jiawei 
Han dan Micheline Kamber, adalah sebagai 
berikut : 
 Survei ke perusahaan 
 Analisis Data Warehouse 
 Analisis masalah dan kebutuhan informasi 

3. Metode perancangan yang digunakan untuk 
penulisan ini mengacu pada metodologi 
perancangan data mining menurut Jiawei Han 
dan Micheline Kamber, yang meliputi : 
 Data Cleaning 
 Data Integration 
 Data Selection 
 Data Transformation 
 Data Mining 
 Pattern Evaluation 
 Knowledge Presentation 

 
 
4. Hasil dan Pembahasan 
Tahapan Dalam Proses Data Mining 
Data Cleaning 
Fungsi daripada data cleaning adalah menghapus 
dan mengganti data yang tidak konsisten, namun 
karena perusahaan telah menerapkan data 
warehouse, maka data yang digunakan adalah data 
yang ada dalam data warehouse perusahaan. 
Data Integration 
Pada tahap ini dilakukan penggabungan data. 
Dalam tahapan ini dibentuk skema yang berisi 
informasi sejumlah entity yang saling berhubungan 
dalam tabel dimensi yang satu dengan tabel dimensi 
yang lain. 
Data Selection 
Pada tahap ini, dilakukan seleksi data yang ada di 
dalam data warehouse yang akan digunakan dalam 
perancangan model data mining. Data yang 
diseleksi adalah data dari hasil analisis data 
warehouse. Berdasarkan kebutuhan perusahaan, 
data yang akan diseleksi adalah data – data yang 
berhubungan dengan prediksi survei dan indeks 
kepuasan pelanggan. 
Data Transformation 
Pada tahap ini, dipilih informasi yang ada di dalam 
data warehouse yang berhubungan dan akan 
digunakan dalam pembuatan model data mining, 
yang dapat berguna bagi perusahaan dan belum 
diketahui perusahaan, bahwa data yang ada dalam 
perusahaan dapat diubah menjadi informasi yang 
sangat bermanfaat. Berdasarkan kebutuhan 
perusahaan akan penilaian customer satisfaction 
dan proses survei, maka berikut ini adalah view – 
view yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan 
perusahaan : 
 

 ViewFactSurveyIndeksKepuasan 

ViewFactSurveyIndeksKepuasan merupakan view 
yang dibuat dari FactSurvey dan dimensi – dimensi 
yang terkait. ViewFactSurveyIndeksKepuasan 
dibuat untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan 
akan layanan yang diberikan perusahaan pada 
pelanggan.  
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CREATE VIEW ViewFactSurveyIndeksKepuasan 

AS 

 

SELECT 

  ROW_ID=ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY f.Periode_Key),  

  p.Hari,  

  c.Kota, c.Pendidikan, c.TipeLangganan, cp.ProfilCustomer, 

l.KategoriLamaBerlangganan,  

  KategoriUsiaCustomer=uc.KategoriUsia, 

  JenisKelaminAgent=a.JenisKelamin, 

  KategoriUsiaAgent=ucs.KategoriUsia, 

  m.KategoriMasaKerja, 

  t.TipeKomplain, 

  KategoriHariJedaSurvey=j.KategoriHari, 

  TingkatKepuasanAkses='Kepuasan Akses='+ka.TingkatKepuasanAkses, 

  TingkatKepuasanSolusi='Kepuasan Solusi='+ks.TingkatKepuasanSolusi, 

  TingkatKepuasanServis='Kepuasan Servis='+kse.TingkatKepuasanServis, 

  TingkatKepuasanKeramahtamahan='Kepuasan 

Keramahtamahan='+kk.TingkatKepuasanKeramahtamahan 

 

FROM Fact_Survey f 

INNER JOIN Dim_Periode p ON f.Periode_Key=p.Periode_Key 

INNER JOIN Dim_Waktu w ON f.Waktu_Key=w.Waktu_Key 

 
 

Tabel 1. Struktur Tabel 
ViewViewFactSurveyIndeksKepuasan 

 
Nama field Field sumber Tabel sumber Keterangan

ROW_ID ROW_NUMBER() ViewFactKomplainPrediksi
Survey 

Jumlah case 

Hari Hari Dim_Periode Hari survei 

Kota Kota Dim_Customer Kota pelanggan 

Pendidikan Pendidikan Dim_Customer Pendidikan terakhir 
pelanggan 

TipeLangganan TipeLangganan Dim_Customer Tipe pembayaran 
dari pelanggan 

ProfilCustomer ProfilCustomer Dim_ProfilCustomer Kategori 
pemakaian 
pelangan 

KategoriLamaBerlangganan KategoriLamaBerla
ngganan 

Dim_lama Berlangganan Lama pelanggan 
memakai produk 

KategoriUsiaCustomer KategoriUsia Dim_UsiaCustomer Kategori usia 
pelanggan 

JenisKelaminAgent JenisKelamin Dim_Agent Jenis kelamin 
agent 

KategoriUsiaAgent KategoriUsia Dim_UsiaCS Katgori usia agent 

KategoriMasaKerja MasaKerja Dim_MasaKerja Kategori masa 
kerja 

TipeKomplain TipeKomplain Dim_TipeKomplain Tipe komplain 
pelanggan 

KategoriHariJedaSurvey KategoriHari Dim_JedaSurvey Kategori jeda hari 
survei 

TingkatKepuasanAkses TingkatKepuasanAk
ses 

Dim_KepuasanAkses Tingkat kepuasan 
akses 

TingkatKepuasanSolusi TingkatKepuasanSo
lusi 

Dim_KepuasanSolusi Tingkat kepuasan 
solusi 

TingkatKepuasanServis TingkatKepuasanSe
rvis 

Dim_KepuasanServis Tingkat kepuasan 
servis 

TingkatKepuasan 
Keramahtamahan 

TingkatKepuasan 
Keramahtamahan 

Dim_KepuasanKeramahtam
ahan 

Tingkat kepuasan 
keramahtamahan 

 

 
Model Data Mining 
Pada tahapan ini, dijelaskan mengenai proses 
pembuatan model data mining, yang terdiri dari 
teknik – teknik data mining. Langkah pertama : 
membuat model data mining. 
. 
 

Selanjutnya, pilih tabel input yang terdiri dari : case 
tabel, nested table, atau case table dan nested table. 
Hal ini tergantung dari algoritma yang digunakan 
dan tujuan dari pembuatan data mining tersebut.  
 
Langkah kedua : menentukan atribut dari tabel 
yang digunakan sebagai atribut input, atribut yang 
diprediksi, atau atribut key. Selanjutnya memilih 
tipe data dari atribut yang sudah di input.  
 
Selanjutnya beri nama mining structure yang baru 
dibuat dan nama model data mining yang baru 
dibuat. Agar model data mining tersebut dapat 
digunakan, model tersebut harus di-deploy ke 
dalam database Analysis Service yang terletak di 
server.  
 
Langkah ketiga : Deploy Model 
 
 
Patterrn Evaluation 
 
Mining Model Kepuasan Solusi  
 
Mining model kepuasan solusi dihasilkan dari hasil 
survei ke pelanggan oleh para agent. Tugas mining 
model ini adalah mengukur kepuasan atas solusi 
yang diberikan oleh customer service terhadap 
keluhan yang dilayangkan oleh pelanggan. Mining 
model kepuasan solusi kami hasilkan dari 
ViewFactIndeksKepuasan dengan teknik neural 
network. Kepuasan solusi  akan diukur dari 
beberapa atribut seperti pemakaian pelanggan 
perbulan, jeda survei,atau tipe komplain yang 
dilayangkan. 

 
 
Gambar 3. Atribut Mining Model Kepuasan Solusi 

 
Customer monthly usage, jeda survey, kategori 
lama berlangganan, dan tipe komplain adalah input 
yang kami gunakan untuk memprediksi tingkat 
kepuasan solusi ke pelanggan. Hasil yang kami 
dapatkan dari mining model tingkat kepuasan solusi 
antara lain sebagai berikut : 
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Gambar 4. Hasil Mining Model Kepuasan Solusi 
 

Dari mining model diatas dapat disimpulkan bahwa 
kebanyakan pelanggan, sangat puas dengan solusi 
yang diberikan customer service tentang komplain 
yang berkaitan tentang content, internet, dan 
activation. Sedangkan untuk solusi yang berkaitan 
dengan Blackberry dan network masih banyak 
pelanggan yang merasa belum puas. Lalu untuk 
pemakaian perbulan, umumnya pelanggan yang 
jumlah pemakaiannya antara Rp.139.000-
Rp.200.000 merasa sangat puas dengan solusi yang 
diberikan oleh customer service. Dengan informasi 
diatas para manajer dapat mengambil kesimpulan 
bahwa masih banyak customer service yang belum 
menguasai solusi yang berkaitan dengan Blackberry 
dan network sehingga pada pelatihan untuk 
customer service, solusi mengenai Blackberry dan 
network harus lebih diperjelas.  
 
 
Mining Model Kepuasan Keramahtamahan 
Mining model kepuasan keramahtamahan 
dihasilkan dari ViewFactIndeksKepuasan dengan 
menggunakan teknik neural network. Mining model 
kepuasan keramahtamahan bertujuan untuk 
mengukur tingkat keramah-tamahan customer 
service. Mining model kepuasan keramahtamahan 
ini memiliki beberapa atribut yang dapat dilihat 
dibawah ini: 

 
Gambar 5. Atribut Mining Model Kepuasan 

Keramahtamahan 
 

Customer monthly usage, jeda survey, kategori 
lama berlangganan, dan tipe komplain digunakan 

untuk memprediksi tingkat kepuasan 
keramahtamahan. Pada mining model didapatkan 
hasil sebagai berikut: 

 

 
Gambar 6.  Hasil Mining Model Kepuasan 

Keramahtamahan 
 
Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa 
berdasarkan data yang kami gunakan, dari hasil 
survei yang dilakukan oleh para agent, banyak 
pelanggan, mengeluhkan tentang tingkat keramahan 
dari customer service yang menangani keluhan 
tentang blackberry dan network. Sedangkan untuk 
masalah internet, activation, dan content tingkat 
keramahannya sudah cukup baik. Dan untuk 
pelanggan yang sudah berlangganan lebih dari 24 
bulan, mereka juga merasa tingkat keramah-
tamahan dari customer service itu kurang. Hal ini 
harus diperhatikan oleh pihak manajer untuk 
mencegah hilangnya pelanggan-pelanggan setia 
yang telah lama menggunakan jasa. Salah satu 
tindakan yang dapat diambil oleh manajer 
contohnya, mengirimkan sms selamat ulang tahun 
dari sms centre kepada pelanggan setia yang sedang 
kebetulan merayakan ulang tahunnya atau 
memberikan bonus-bonus yang diperuntukkan 
khusus untuk pelanggan yang telah lama 
menggunakan layanan. 
 
 
Mining Model Kepuasan Servis 
Tugas mining model ini adalah mengukur kepuasan 
servis kepada pelanggan dari beberapa kategori 
seperti pemakaian pelanggan perbulan, jeda 
survei,atau tipe komplain yang dilayangkan. 

 
Gambar 7. Atribut Mining Model Kepuasan Servis 
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Customer monthly usage, jeda survey, kategori 
lama berlangganan, dan tipe komplain adalah input 
yang digunakan untuk memprediksi tingkat 
kepuasan servis ke pelanggan. Hasil yang kami 
dapatkan dari mining model tingkat kepuasan servis 
antara lain sebagai berikut : 
 

 
Gambar 8. Hasil Mining Model Kepuasan Servis 

 
Dari mining model diatas dapat disimpulkan bahwa 
kebanyakan pelanggan tidak puas terhadap servis 
activation dan content. Namun para pengguna 
Blackberry dan pelanggan lain sangat puas dengan 
servis yang dimiliki. Lalu jeda survei yang paling 
disukai oleh pelanggan adalah 6-8 hari atau 1-2 hari 
setelah komplain dilayangkan. Dari hasil mining 
model diatas sekiranya pihak manajer dapat melihat 
sektor yang kurang memuaskan bagi pelanggan dan 
dapat melakukan evaluasi mengenai servis yang 
ada. 

 
 

5. Kesimpulan 
 
Data mining dapat digunakan untuk mengukur 
tingkat kepuasan pelanggan terhadap solusi, 
keramahtamanhan layanan dan kepuasan layanan 
saat ini dan di masa mendatang. 
 
Data mining mampu menampilkan peningkatan 
atau penurunan kepuasan pelanggan terhadap 
layanan berdasarkan koefisien korelasinya 
 
Data mining mampu mengekstraksi dan 
mengeksplorasi data dan menghasilkan predictive 
model yang tingkat keakuratannya dipresentasikan 
dengan nilai probabilitas 
 
Data mining mampu mengklasifikasikan pola 
pelanggan sehingga terbentuk kebiasaan – 
kebiasaan pelanggan pada saat menggunakan 
layanan, hal ini membantu kebijakan – kebijakan 
yang berhubungan dengan promosi. 
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Abstract 
Pembentukan dan pemeliharaan serta peningkatan citra menjadi sesuatu yang sangat krusial dalam upaya untuk 
mempertahankan, memperkenalkan dan mensosialisasikan perguruan tinggi serta  program-program studi yang ada di 
bawah lingkup sebuah institusi. Sehingga untuk mencapai hal tersebut perlu adanya eksistensi media relations yang 
tidak hanya berperan sebagai  penyampai pesan kepada khalayak namun mempunyai fungsi yang lebih luas untuk 
menginformasikan, mempengaruhi dan memobilisasi sehingga membangkitkan kesadaran dan menciptakan citra positif 
yang secara tidak langsung memperkenalkan institusi  pada stake holder dan calon mahasiswa baru.  5 prior distribution 
yang digunakan pada  sumber data kasus (Politeknik Caltex Riau) berupa   alumni , sekolah asal, media 
cetak/elektronik,saudara/teman/kerabat,media internet Dari model description prior distribution diperoleh analisa 
model media relations alumni yang memiliki persentase terbesar dengan classifier characteristic-nya  28,57%   

Kata kunci: Classifier Characterictic, Media Relations,market basket analysis 
 
 
1. Pendahuluan  

 
Perguruan tinggi merupakan lembaga pendidikan yang 
memiliki peran  besar dalam menentukan keberhasilan 
tujuan pendidikan.  

Sebagai organisasi non profit pembentukan dan 
pemeliharaan serta peningkatan citra menjadi sesuatu 
yang sangat krusial dalam upaya untuk 
mempertahankan, memperkenalkan dan 
mensosialisasikan perguruan tinggi serta  program-
program studi yang ada di bawah lingkupnya.  

Untuk mencapai hal tersebut perlu adanya eksistensi 
media relations yang tidak hanya berperan sebagai   

penyampai pesan kepada khalayak namun mempunyai 
fungsi yang lebih luas untuk menginformasikan, 
mempengaruhi dan memobilisasi sehingga 
membangkitkan kesadaran dan menciptakan citra 
positif yang secara tidak langsung memperkenalkan 
institusi  pada stake holder dan calon mahasiswa baru. 

 5 prior distribution yang biasanya  dijadikan sebagai 
media relations untuk perpanjangan tangan dari sebuah 
institusi pendidikan diantaranya  berupa alumni , 
sekolah asal, media cetak/elektronik, 
saudara/teman/kerabat, media internet (Dalam kasus ini 
sebuah istitusi pendidikan setara politeknik dengan 
mengambil data yang valid).  

Sehingga diperoleh prior distribution yang mempunyai 
persentase deskripsi model relations yang paling efektif 

dan bisa digunakan bersama sama untuk promosi 
Perguruan  Tinggi 

 
2. Dasar Teori 

2.1  Media Relations 

Media relation mencakup media Pomosi dari berbagai 
jenis  dan karaktristik media tidak hanya berbentuk 
fisik  dan media non fisik. Dalam intitusi yang bersifat 
resmi istilah ini lebih dikenal dengan media relations 
officer(MRO). 

Menurut Frank Jefkins dalam buku public 
relations(1997:275). Fungsi media relation adalah 
menyiarkan  atau mempublikasikan seluas-luasnya 
informasi guna menciptakan pengetahuan dan member  
pengertian bagi publiknya. Sebagai perpanjangan 
tangan kepada public sehingga publik dapat 
mengetahui gerak langkah dan  posistif institusi bagi 
stakeholder. Sebuah institusi menggunakan media 
relations sebagai media penyampai pesan  dan 
pencitraan kepada public yang berpengaruh pada 
tingkat kepercayaan publik 

Ada beberapa alasan yang sangat mendasar sebuah 
institusi/organisasi/lembaga pendidikan harus  
melakukan hubungan dengan media sebagai berikut : 

1. Media merupakan perpanjangan tangan dengan 
publik sehingga dapat mengetahui aktivitas 
institusi 

No Makalah : 175
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2. Media dapat membantu intstitusi dalam 
mensosialisasikan  kebijakan pada publik 

3. Media dapat dimanfaatkan untuk membangun citra 
positif institusi di mata publik 

4. Media dapat digunakan sebagai alat promosi 
institusi 

Pada dasarnya, banyak pilihan saluran komunikasi atau 
media yang bisa dipakai perusahaan/institusi dalam 
menyampaikan pesan. Dalam kajian komunikasi massa 
ada empat saluran komunikasi, yaitu media 
antarpribadi, media kelompok, media massa, dan media 
publik. Sebagai saluran komunikasi, media massa 
memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan media 
lainnya. 

2.2 Perguruan Tinggi 

Perguruan tinggi merupakan  satuan pendidikan 
penyelenggara pendidikan tinggi yang dapat berbentuk 
akademi, institut, politeknik, sekolah tinggi, dan 
universitas. Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan 
pendidikan akademik, profesi, dan vokasi dengan 
program pendidikan diploma (D1, D2, D3, D4), sarjana 
(S1), magister (S2), doktor (S3), dan spesialis. 

Secara garis besar terdapat 2 model perguruan tinggi 

1. Perguruan tinggi negeri adalah perguruan tinggi 
yang pengelolaan dan regulasinya dilakukan oleh 
negara. 

2. Perguruan tinggi swasta adalah perguruan tinggi 
yang  pengelolaan dan regulasinya dilakukan oleh 
swasta. 

Stakeholder dan calon mahasiswa meruapakan icon 
penting untuk perkembangan sebuah institusi 
pendidikan yang menentukan institusi pendidikan 
tersebut tumbuh berkembang dengan baik. Sehingga 
institusi terus eksis dengan semua program-program 
studi yang ditawarkan bagi komponen inputnya dalam 
hal ini calon mahasiswa baru dan komponen otputnya 
stakeholder. 

Semakin banyak peminat dan terpenuhinya semua kursi 
dari program studi yang ditawarkan dari institusi 
tersebut salahsatu feedback yang menunjukkan bahwa 
institusi tersebut merupakan institusi yang eksis dan 
berkembang. 

Untuk mempertahankan eksistensi itu maka institusi 
pendidikan memerlukan  sebuah media relations untuk 
promosi sebagai perpanjangan tangan untuk 
memperkenalkan dan  mensosialisasikan institusi. 
Keberadaan media sangat penting bagi keberlanjutan 
sebuah institusi maupun perusahaan jika ingin 
memenangkan kompetensi 

 

2.3 Data Mining 

Kebutuhan  dari bidang –bidang ilmu   yang ingin 
memperoleh nilai tambah dari data ysng bertumpuk 
telah mendorong penerapan teknik-teknik analisa data 
dari berbagai bidang seperti statistik, kecerdasan 
buatan pada data berskala besar .Terrnyata penerapan 
pada data berskala besar memberikan tantangan   Data 
mining merupakan suatu proses yang interaktif atau 
terotomatisasi untuk menemukan pola (pattern) data 
tersebut dan memprediksi kelakuan (trend) di masa 
mendatang berdasarkan pola data tersebut.  
 
Pada umumnya, data mining task dibagi menjadi dua 
kategori yang penting, yaitu: 
1. Predictive tasks 
Memprediksi nilai sebuah atribut yang penting 
berdasarkan nilai dari atribut yang lainnya. 
2. Descriptive task 
Menghasilkan pola (correlations, trends, clusters, 
trajecttories dan anomalies) yang merangkum 
keterhubungan dalam data. 
 
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. 
 
2.4 Market Basket Analysis 
Pola-pola ,struktur-struktur serta kecenderungan dari  
item yang akan dianalisa sangat membantu dalam 
proses pengembangan perencanaan dan membantu 
dalam proses pengambilan keputusan salah satunya 
adalah dengan menggunakan  metode market basket 
analysis. 
 
Market basket analysis merupakan suatu analisa dari 
perilaku secara spesifik dari suatu golongan/kelompok 
tertentu. Pola baru yang dihasilkan dari market basket 
analysis akan dijadikan untuk merancang strategi 
penjualan atau pemasaran yang efektif.Hal itu juga 
dikaitkan dengan strategi untuk penentuan jenis 
investasi yang bias dibuka pada daerah dan 
mengembangkan jenis investasi lain di daerah yang 
sama 
 
Pola baru yang ditemukan dapat dimanfaatkan untuk 
merancang strategi penjualan atau pemasaran yang 
efektif yaitu dengan menempatkan item yang sering 
dibeli bersamaan ke dalam sebuah area yang 
berdekatan, meranncang tampilan item-item di catalog. 
Market basket analysis adalah proses untuk 
menganalisis kebiasaan pelanggan dalam menyimpan 
item-item yang akan dibeli ke dalam keranjang 
belanjaannya. 
 
Berikut merupakan rule dari market basket analysis: 
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Nilai A terhadap Y sebesar probabilitas gabungan nilai 
A dan Y 
 
III. Perancangan 
 
Diagram proses analysis market research untuk 
menentukan persentase model deskripsi media relations 
bagi perguruan tinggi yang bisa dijadikan sebagai titik 
acuan deskripsi media relation sebagai media promosi 
dan pengenalan institusi 
 
Diagram market basket analysis: 
Possible grocery market basket ::: co-occurancetable 
:::correlation matrix::: coefficient table::: association 
rules 
 
 
 
 
Ket : 
B1= nilai dari baris 1 
X1=Nilai keterkaitan item 
 N1= Jumlah x diirtikan sebagai jenis media relations 
 
Possible grocery market basket 
Untuk kasus ini sumber data diambil dari perguruan 
tinggi (baca:Politeknik Caltex Riau )yang mempunyai 
8 program studi. Dari 8 program studi yang ada 
diperoleh basis data prior distribution yang menjadi  
media relations bagi calon mahasiswa baru terhadap 
perguruan tinggi dan program studi yang dipilih 
sebagai berikut: 
Prodi(TET)=Alumni,sekolah,media 
cetak/elektronik,saudara/teman,internet 
Prodi(SI)=Alumni,sekolah,media 
cetak/elektronik,internet 
Prodi(TK)=Alumni, ,saudara/teman,internet 
Prodi(TI)=Alumni,sekolah,media 
cetak/elektronik,internet 
Prodi(TE)=Alumni,mediacetak/elektronik,internet 
Prodi(TT)=Alumni,sekolah, ,saudara/teman, 
Prodi(Meka)=Alumni,sekolah,mediacetak/elektronik 
 
 
 
 
 
 
IV. Hasil dan Analisa 
Analisa proses market basket analysis untuk 
menentukan media relation  serta peluang jenis media 
yang mempunyai persentase probabilitas yang tinggi 
sehingga bisa digunakan secara bersamaan. Serta 
media yang paling tidak sering digunakan sehingga 
pihak manajemen institusi dapat mengambil suatu 
model keputusan  

 
Hasil perhitungan 
Baris I (Bn/(Xn+Nn)) 
Alumni:alumni=(136/(136+136))=0.5 
Alumni:sekolah=(5/(136+84))=0.023 
Alumni:media cetak/elektronik=(5/(136+101))=0.021 
Alumni:saudara/teman=(3/(136+53))=0.02 
Alumni: internet=(5/(136+102))=0.021 
 
Baris 2 
Sekolah:alumni=(5/(85+136))= 0.023 
Sekolah:sekolah=(84/(84+84))=0.5 
Sekolah:media cetak/elektronik=(4/(84+101))= 0.021 
Sekolahi:saudara/teman=(2/(84+53))=0.014 
Sekolah: internet=(3/(84+102))= 0.016 
 
Baris3 
Media cetak/elektronik:alumni=(5/(101+136))= 0.021 
Media cetak/elektronik:sekolah=(4/(101+84))=0.022 
Media cetak:media cetak/elektronik=(101/101+101))= 
0.5 
Media  cetak:saudara/teman=(1/(101+53))=0.006 
Media cetak/elektronik: internet=(4/(101+102))= 
0.020 
 
Baris4 
Saudara/teman:alumni=(3/(53+136))=0.016 
Saudara/teman:sekolah=(2/(53+84))=0.015 
Saudara/teman:media cetak/elektronik=(1/53+101))= 
0.007 
 Saudara/teman:saudara/teman=(53/(53+53))=0.5 
Saudara/teman: internet=(2/(53+102))= 0.013 
Baris 5 
Internet:alumni=(5/(102+136))= 0.021 
Internet:sekolah=(3/(102+84))=0.016 
Internet :media cetak/elektronik=(4/102+101))= 0.020 
Internet:saudara/teman=(2/(102+53))=0.013 
Internet: internet=(102/(102+102))= 0.5 
 
Co-occurance Table 

Table1. Co-occurance table 
Jenis 
Media 

Alu
mni 

Seko
lah 

 Media 
cetak/ele
ktronik 

Saudara/
teman 

Inte
rnet 

Alumni 136 5 5 3 5 
Sekolah 5 84 4 2 3 
Media 
cetak/ele
ktronik 

5 4 101 1 4 

Saudara/
Teman 

3 2 1 53 2 

Internet 5 3 4 2 102 
 
Co- efficient table 
Probalilitas persentase dari matric yang telah 
diperoleh pada co –occurance table 
 
Table2. Co-efficient table 
Jenis Alu Seko  Media Saudara/ Inte

Matrix 1=(Bn/(Xn+Nn)) 

Support (AY)=P(AUY) 
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Media mni lah cetak/ele
ktronik 

teman rnet 

Alumni 0.5 0.02
3 

0.021 0.02 0.02
1 

Sekolah 0.0
23 

0.5 0.021 0.014 0.01
6 

Media 
cetak/ele
ktronik 

0.0
21 

0.02
2 

0.5 0.006 0.02
0 

Saudara/
Teman 

0.0
16 

0.01
5 

0.007 0.5 0.01
3 

Internet 0.0
21 

0.01
6 

0.020 0.013 0.5 

 
Classifier Charactersitic 
Dari model description diperoleh analisa model media 
relations yang memiliki persentase terbesar yang sangat 
berpengaruh signifikan pada institusi yang 
bersangkutan adalah alumni dengan classifier 
characteristic-nya 28,57% ini menandakan bahwa 
kualitas pendidikan di institusi tersebut sudah cukup 
bagus hal itu dibuktikan dengan persentase alumni 
yang tertinggi sebagai direct access pada institusi 
tersebut. Sehingga manajemen di level perguruan 
tinggi harus bisa mempertahankan dan meningkatkan 
program-program unggul dari institusinya. 
 

Gambar 1 Hasil classifier Characteristics 
 
Sementara media relations yang mempunyai persentase 
terendah adalah promosi melalui teman/sahabat/kerabat 
dari calon mahasiswa baru, namun tidak sebagai media  
promosi yang handal . 
 
Untuk kedepannya prior distribution media relations 
yang bisa dijadikan sebagai titik acuan deskripsi media  
relation sebagai media promosi dan pengenalan 
institusi bagi calon mahasiswa baru adalah alumni dan 
sekolah-sekolah (SMA/SMK), media cetak/elektronik 
dengan sekolah,media cetak/elektronik dengan alumni  
alumni dengan media setak/elektronik, alumni dengan 
internet. Dengan prior distribution yang terbesar 
terdapat pada alumni. 
 
 
 
 

V. PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
1. Prior distribution  yang memili  persentase 

terbesar sebagai media relation bagi calon 
mahasiswa baru pada institusi   yang bersangkutan 
adalah alumni 

2. Hal itu menandakan bahwa pencitraan positif 
sudah dimiliki oleh intitusi yang bersangkutan 
dilihat dari persentase alumni sebagai direct 
access-nya  

 
5.2 Saran 
Meningkatkan dan mempertahankan citra positif 
institusi dengan terus meningkatkan kualitas 
pendidikan tinggi, sarana dan fasilitas sehingga civitas 
–civitas yang terlibat di dalamnya bisa menjadi media 
promosi langsung bagi institusi tersebut 
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Abstrak 

Initiatif penelitian ini ditujukan untuk memberikan rekomendasi penentuan kerangka kerja kebijakan teknologi 
informasi sesuai paradigma Service Oriented Architecture (SOA) yang disebut dengan Service Oriented 
Governance (SOG). SOG diperlukan pada sistem layanan informasi enterprise yang memiliki tingkat keterkaitan 
yang tinggi pada pemanfaatan layanan yang vital seperti halnya pada sistem informasi e-Government untuk 
layanan publik nasional. Melalui SOG dapat ditentukan kualitas pada tata kelolah, pelaksanaan proyek TI serta 
produk dan service yang akan dihasilkan.  
 
Kata kunci : Service Oriented Architecture (SOA), Service Oriented Governance (SOG)  
 
 
 

1. Pendahuluan  
SOA merupakan paradigma dalam 

pemodelan dan desain rekayasa perangkat lunak 
dalam skala enterprise [1] yang dibangun dalam 
sistem terdistribusi untuk memberikan 
fungsionalitas aplikasi sebagai service. Arsitektur 
SOA didesain untuk mampu memberikan solusi 
terhadap kompleksitas lingkungan rekayasa 
perangkat lunak yang memiliki fleksibilitas untuk 
mampu beradaptasi terhadap lingkungan yang 
heterogen serta terdesentralisasi [2]. 

Namun kenyataannya dengan paradigma 
SOA yang terbatas pada ruang lingkup orientasi 
service saja belum mampu mewujudkan standar 
tata kelolah yang berkualitas. Karena itu SOA 
memerlukan penggunaan standar arsitektur model 
dan desain yang telah matang seperti framework 
EA dan BPM sebagai solusi model Service 
Oriented Modelling Architecture (SOMA) [3].  

SOMA memberikan kerangka yang jelas 
untuk membangun relasi antara EA sebagai 
standar kebijakan pada arsitektur model, SOA 
untuk pembangunan komponen aplikasi dan 
service, serta BPM untuk memodelkan strategi 
dan tujuan bisnis. 

Prinsip tersebut diadopsi oleh IBM dengan 
memandang bahwasanya untuk memberikan 
tahapan dari perencanaan enterprise serta 
pemberian solusinya memerlukan transformasi 
yang efektif dengan mensinergikan SOA, BPM 
serta EA. Strategi tersebut menentukan sinergi 
yang tinggi terhadap integrasi infrastruktur, 

perkakas pengembangan TI, metode serta best 
practice [4].   

 
Enterprise Architecture (EA) dideskripsikan 

dalam terminologi formal sebagai blue print untuk 
optimalisasi tercapainya tujuan yang diharapkan 
dari penggunaan sumber daya didalam lingkungan 
teknologi informasi secara keseluruhan serta 
proses bisnis yang ada  [1]. Proses secara dinamis 
terdapat pada EA melalui transformasi strategi 
bisnis pada kesesuaiannya dengan perencanaan 
teknologi informasi, sehingga melalui proses ini 
dapat meningkatkan kemampuan daya saing dan 
terpenuhinya perencanaan IT pada organisasi. 

Berikutnya pada BPM merupakan desain 
proses bisnis untuk tercapainya modernisasi 
bisnis, efisiensi dan optimasi pada ruang lingkup 
organisasi untuk menentukan tujuan bisnis yang 
diinginkan. BPM pada SOA tertuju pada 
penggunaan Business Process Modelling Notation 
(BPMN) sebagai pemodelan modern untuk 
pengelolaan aset layanan secara dinamis didalam 
Business Process Modelling System (BPMS). 
Kombinasi antara EA dan BPM sebagai elemen 
utama SOA ditunjukkan pada Gambar 1. 

Kedewasaan arsitektur SOA tersebut diatas 
menjadi landasan untuk membuat kebijakan 
dalam pencapaian layanan untuk penerapannya 
pada sistem  e-government yang dapat diadopsi 
oleh pemerintah terutama diprioritaskan pada 
pemenuhan layanan publik. Kerangka kebijakan 
tersebut disebut dengan Service Oriented 
Governance (SOG).  

No Makalah : 177 
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SOG memegang peranan penting dalam 

aturan kebijakan, proses dalam pengembangan 
layanan serta peranannya sebagai solusi penentu 
kebijakan teknologi informasi berbasis SOA. 
Sehingga mampu meningkatkan efektifitas 
sekaligus efisiensinya untuk mereduksi 
penggunaan perangkat lunak, infrastruktur serta 
sumber daya manusia TI yang pada akhirnya 
mengurangi pembiayaan TI dan mampu 
mempercepat Rational Unified Process (RUP) 
[5]. 

 
2. Metode Penelitian 

Dalam penelitian dilakukan proses untuk 
mendapatkan blue-print e-Governance sesuai 
dengan paradigma SOA yaitu: 
1. menentukan framework solusi SOG,  
2. melakukan identifikasi proses bisnis pada 

kebutuhan fungsional pemerintahan untuk 
kebutuhan re-engineering [6],  

3. menspesifikasikan service development live 
cycle [5], 

4. Dan pada tahap terakhir melakukan proses 
evaluasi terhadap kualitas tata kelolah, 
proyek serta service yang dihasilkan. 
 

2.1 Penentuan Framework Service Oriented 
Governance (SOG)  
Sebagai landasan dalam identifikasi, spesifikasi 
dan realisasi SOA pada e-Government diperlukan 
kerangka dasar SOG yang terdiri dari: 
a. Aturan (Precept), aturan umum yang 

berkaitan dengan tahapan proyek SOA 
ataupun perhatian ruang lingkup kebijakan 
yang menyeluruh untuk didokumentasikan. 
Dengan manajemen portofolio dapat 
ditentukan kebijakan dan evaluasi kinerja 
layanan pemerintahan. 

b. Proses (Process), proses yang umum 
digunakan untuk menerapkan dan 

mewujudkan tujuan aturan yang 
didokumentasikan untuk disesuaikan di 
manapun penerapannya.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Peran (Role), kedudukan keorganisasian 

yang umum untuk diidentifikasi dan 
diperjelas, karena hubungannya pada 
cakupan aturan dan proses-proses yang 
dikelolah ataupun digunakan oleh 
stakeholder yang terlibat. [7]  
Dan sebagai tambahan: 

d. Infrastruktur, untuk sistem enterprise SOA 
diperlukan spesifikasi teknologi middle-tier 
BPMS, server dan jaringan yang mendukung 
komputasi Cloud untuk manajemen dan 
runtime aplikasi dan service. 
 
Dari ketiga sudut pandang tersebut dapat 

diperjelas peta solusi framework SOG 
sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2. 
Strategi e-Governance digunakan untuk 
penentuan kebijakan layanan publik yang secara 
mendasar dikelompokkan atas empat katagori 
layanan e-Government sesuai dengan 
stakeholdernya yaitu: 
a. Kelompok sistem layanan e-Government 

yang orientasi fungsinya melayani 
kebutuhan dan kepentingan masyarakat 
(G2C: Government To Citizen) 

b. Kelompok sistem layanan e-Government 
yang orientasi fungsinya melayani 
kebutuhan sumber daya internal (G2E: 
Government To Employee) 

c. Kelompok sistem aplikasi e-Government 
yang orientasi fungsinya melayani 
kebutuhan dan kepentingan kalangan dunia 
usaha atau bisnis (G2B: Government To 
Business) 

d. Kelompok sistem aplikasi e-Government 
yang orientasi fungsinya melayani 
kebutuhan internal lembaga kepemerintahan, 
atau kebutuhan dari pemerintah lembaga 
pemerintah lainnya (G2G: Government To 
Government) [8] 

Gambar 1. Dukungan SOA dengan EA-BPM [4] 
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Katagori layanan tersebut diatas mendasari 

dalam membuat aturan secara kultural dan 
struktural pada organisasi pemerintahan yang 
bertanggung jawab dalam perencanaan, 
pengelolahan maupun pengawasannya. Tingkat 
aturan ditentukan pada tingkat level pengawasan 
dan otonomi sebagaimana ditunjukkan pada 
Gambar 3. 

Semakin tinggi tingkat pengawasan maka 
kebijakan dilakukan dan diarahkan secara ketat 
dan terperinci oleh level pemerintahan pusat, 
sedangkan semakin rendah tingkat kontrol maka 
kebijakan bersifat adaptif dan fleksibel untuk 
dikembangkan oleh pemerintahan daerah, 
demikian pula berlaku pada tingkat otonomi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dengan klasifikasi tingkat aturan setiap 

layanan yang ada ataupun yang akan 
dikembangkan memiliki spesifikasi tanggung 
jawab dan tingkat pengawasan yang terukur. 
 
2.2 Identifikasi Proses Bisnis 

 Layanan informasi publik adalah layanan 
informasi yang ditujukan secara luas untuk dapat 
diakses dan dimanfaatkan publik yang 

pemenuhannya dilakukan oleh pemerintah [8], 
yang menjadi domain kebutuhan fungsional dasar 
pada layanan publik. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proses identifikasi fungsional dilakukan 

melalui kualifikasi dan seleksi terhadap setiap 
layanan secara spesifik pada setiap domain 
layanan. Hal tersebut untuk menentukan prioritas 
berdasarkan tingkat kepentingan dan kesiapannya. 

Faktor kepentingan merupakan ukuran 
tingkat penggunaan layanan yang bisa ditentukan 
pada jumlah frekuensi penggunaannya serta 
keterkaitannya dengan layanan lainnya. 
Sedangkan faktor kesiapan ditentukan melalui 
pengukuran tingkat kedewasaan manajemen, 
implementasi serta infrastrukturnya. 

Layanan dengan prioritas dan kualitas yang 
baik siap untuk dibentuk menjadi service, yang 
berarti adalah layanan dalam bentuk komponen 
webservice yang siap untuk dimasukkan kedalam 
service inventory. Dalam terminologi SOA 
service inventory adalah sistem inventarisasi atau 
penggudangan dan penyimpanan service dalam 
server BPMS yang digunakan sebagai penyedia 
webservice binding untuk Service Level 
Agreement (SLA) [9] yang tersedia pada sistem 
terdistribusi. 

Untuk inventarisasi service dapat ditentukan 
tiga langkah yaitu: 
1. Membuat webservice binding untuk sistem 

lama yang sudah sesuai dengan standar 
service yaitu dapat menggunakan 
Webservice Definition Language (WSDL) 
ataupun Web Application Definition 
Language (WADL) untuk kemudian 
diinventarisasi didalam server BPMS. 

2. Membuat legasi aplikasi dan sistem untuk 
normalisasi fungsi ataupun data dari sistem 
lama yang  tidak memenuhi standarisasi 
service menggunakan legasi API sesuai 
dengan platform sistem dan selanjutnya 

Gambar 3. Tingkat peranan dalam SOG [7] 
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dinormalisasi menggunakan service 
contract. 

 
3. Membuat sistem baru dengan standar model 

dan desain yang lebih baik sehingga 
meningkatkan kehandalan dan sepenuhnya 
sesuai dengan standarisasi SOA. 

 
Dari framework SOG langkah identifikasi 

ini dikelompokkan pada sudut pandang 
konseptual (conceptual view) dengan membuat 
model proses bisnis dari service yang tersedia dan 
dapat ditingkatkan pengembangan basis 
pengetahuan melalui ontologi domainnya.  

Hal tersebut untuk memastikan bahwasanya 
setiap fungsionalitas service memiliki peran yang 
spesifik sehingga terhindar dari adanya redudansi 
fungsionalitas dan membentuknya kedalam 
ontologi domain yang akan meningkatkan 
kemampuan reusability, interoperability serta 
discovery dari  service. 
 
2.3 Menspesifikasikan Service Development 
Live Cycle 

Dalam tahapan ini dilakukan proses 
Software Development Live Cycle (SDLC) untuk 
kolaborasi model, konstruksi desain dan realisasi 
implementasinya sebagaimana sudut pandang 
Logical View (LV) pada framework SOG.  

SDLC dilakukan melalui pendekatan 
komputasi cloud dimana pengembangan sistem 
dapat dilakukan secara efisien untuk kolaborasi 
pihak yang terlibat dalam pengembangan sistem 
dan dapat mengoptimalkan konstruksi dan transisi 
pada semua level artifak maupun infrastruktur. [6] 

Cloud, adalah sistem komputasi pararel dan 
terdistribusi yang terdiri atas kompulan inter 
koneksi dan virtualisasi komputer yang secara 
dinamis ditetapkan dan direpresentasikan melalui 
SLA. Ruang lingkup cloud meliputi Software as 
Service (SaaS), Platform as Service (PaaS) serta 
Infrastructure as Service (IaaS) [10].  

SaaS terbangun atas komponen aplikasi 
yang dibangun dari komposisi service baik dari 
provider yang sama ataupun yang berbeda. 
Melalui progammable web API aplikasi dan 
service dari provider SaaS dapat diguna-ulang 
dengan mudah dan memiliki interoperability yang 
tinggi.  

Karena itu SaaS akan sangat sesuai untuk 
dikembangkan pada layanan publik seperti halnya 
di sistem e-Government, Semisal untuk service 
kependudukan dapat digunakan sharing service 
dari berbagai domain seperti Kependudukan, 
Keimigrasian, Perpajakan, Kepolisian dan sistem 
layanan publik lainnya. 

Paas adalah platform framework 
pengembangan aplikasi dengan level abstraksi 
yang tinggi untuk dapat menghasilkan service 
secara efisien dan handal. PaaS memiliki 

dukungan pustaka komponen yang memudahkan 
pengembang mengimplementasikan sistem 
enterprise dengan mudah seperti Ruby, Java EE, 
Grails, .Net, Python dan lainnya.  

IaaS adalah Physical View (PV) yang 
merupakan infrastruktur teknologi pendukung 
SLA untuk mendapatkan dukungan Quality of 
Service (QoS) sesuai dengan standar yang telah 
ditentukan pada komputasi cloud. Pengukuran 
kualitas IaaS sesuai dengan standar non 
fungsional meliputi: avalability, reliability, 
scalability, security, maintenance serta sesuai 
dengan model sistem ini yaitu agility. Diantara 
teknologi enterprise yang bisa digunakan sebagai 
IaaS adalah: Elastic Compute Cloud (EC2), 
Rackspace, GoGrid, Flexiscale, Joyen, Apache 
Hadoop dan lainnya. 

Untuk memenuhi SDLC dibutuhkan 
spesialisasi dalam membagi peran dan tanggung 
jawab stakeholder  Sebagaimana ditunjukkan 
pada Gambar 4 SDLC pengembangan service 
serta pembagian peranan utamanya pada Tabel 
1.[7] 

 

 
Gambar 4. Service Development Live Cycle 

 
Tabel 1. Peran stakeholder SDLC 

SDLC Pelaku Deskripsi Pekerjaan 
Service 
Oriented 
Analysis 
(Service 
modelling) 

Service 
Analyst  
(Model) 

Menyediakan fungsional 
service sebagai kandidat 
service dalam service 
inventory dan menentukan 
tujuan komposisi service 
baik pada proses bisnis 
pada BPMN dan domain 
ontologinya. 

Service 
Oriented 
Design 
(Service 
contract) 

Service 
Architect 
(Design)  

Menentukan skema dan 
lojik dari service untuk 
memenuhi standar desain 
dan prinsip orientasi service 
baik melalui skema WSDL 
maupun REST. 

Service 
Custodian 
(Integration) 

Mengelolah dan 
bertanggung jawab pada 
kebijakan service secara 
spesifik terhadap integritas 
dan kontekstual service 
pada batasan 
fungsionalnya. 

Service Service Programmer yang mahir 

Service Development 
Live Cycle 
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Development Developer 
(Operation) 

dalam perkakas 
pengembangan BPMS, 
IDE,  bahasa pemrograman, 
desain aplikasi dan web 
serta standarisasi bahasa 
markup serta teknologinya.  

Service 
Testing 

Service 
Quality 
Assurance 
(Optimization) 

Memastikan kualitas dan 
versi dari service sehingga 
sesuai dengan tujuan proses 
bisnis pada penggunaan dan 
komposisi service.  

Service 
Deployment 
& 
maintenance 

Service 
Administrator 
(Maintenance) 

Mengelolah implementasi 
service sehingga sistem 
bisa berjalan dan dipelihara 
dengan baik dengan 
mengutamakan penggunaan 
server dan jaringan cloud. 

 
2.4. Evaluasi Kualitas Portofolio dan Service 

Perspektif evaluasi terdiri atas dua bagian 
yaitu manajemen portofolio [11][12] dan 
manajemen service [13] pendekatan ini dapat 
dikomparasikan dengan pendekatan lainnya [5]. 
Manajemen portofolio tertuju pada evaluasi 
terhadap mekanisme manajemen proyek IT (IT 
Governance) yang dilakukan eksekutif (Project 
Manager). Sedangkan pada manajemen service 
dilakukan evaluasi kesesuaian teknis pada 
implementasi aplikasi dan service dengan 
paradigma prinsip-prinsip SOA (Service 
Governance).  

Pada evaluasi manajemen portofolio terdiri 
atas 6 area fokus yaitu: keselarasan strategi 
(strategic alignment), nilai penyerahan (value 
delivery), manajemen perubahan (change 
management), manajemen resiko (risk 
management),  manajemen sumber daya (resource 
management), serta manajemen prestasi 
(performance management).   

Keselarasan strategi, penyelarasan strategi 
bisnis dan TI memegang peranan pada 
penyelarasan keseluruhan arsitektur EA yang 
meliputi bisnis, informasi, aplikasi serta 
teknologinya. Hal tersebut ditujukan untuk 
terpenuhinya efisiensi finansial dan waktu.  

Nilai penyerahan menjamin adanya 
kepuasan terhadap pemenuhan layanan yang 
dibutuhkan oleh stakeholder eksternal yaitu 
sponsor dan customer. Identifikasi pada ruang 
lingkup kebutuhan fungsional serta pemahaman 
pada mekanisme proses bisnis memegang peranan 
penting untuk mendapatkan pengetahuan secara 
detail pada entitas layanan yang direncanakan dan 
kualitas yang akan didapatkan. 

Manajemen perubahan, mengelolah 
perubahan selama proses pembangunan sistem 
terutama pada perubahan permintaan 
fungsionalitas layanan, biaya serta penjadwalan. 
Sehingga dengan kesiapan terhadap perubahan 
akan mampu mengurangi dampak resiko yang 
memungkinkan terjadi Setelah adanya perubahan. 

Manajemen resiko, identifikasi dan 
penanggulangan dampak yang ditujukan untuk 

menghindarkan kegagalan dan kerugian yang 
memungkinkan terjadi selama pengerjaan proyek. 
Pada proses re-engineering diperlukan untuk 
melakukan analisa terhadap dampak konversi 
aplikasi menjadi komponen service dikarenakan 
dengan transparansinya service memiliki resiko 
terutama keamanan dan QoS. 

Manajemen sumber daya ditujukan untuk 
standarisasi manajemen manusia secara konsisten 
sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya 
dalam lingkungan TI dan sebagai perluasan 
dilakukan juga manajemen sumber daya yang 
menyeluruh terhadap aplikasi software, informasi 
serta infrastrukturnya untuk terpenuhinya standar 
layanan yang berkualitas dan berkelanjutan. 

Manajemen prestasi ditujukan untuk evaluasi 
dan mengontrol implementasi dari strategi, 
pelaksanaan proyek, proses dan penggunaan 
sumber daya untuk memberikan evaluasi yang 
menyeluruh dalam penilaian inisiatif strategi 
sampai tingkat pencapaian tujuannya. 

Sedangkan pada langkah berikutnya yaitu 
manajemen pada level service sebagai operasional 
pada service yang bisa diwujudkan melalui 6 
aspek diantaranya: penyediaan (available), 
tanggung jawab (responsible), kehandalan 
(performance), keamanan (security), pengawasan 
(monitoring), serta pemeliharaan (maintenance) 
pada service.  

Ketersediaan service, aspek ini meliputi dua 
bagian yaitu penghasil dan pengkonsumsi service. 
Pemenuhan SLA meliputi aplikasi, inventori 
maupun proses penghasilan dan pengkonsumsian 
service yang dapat dilakukan dengan mudah dan 
dapat dimengerti hubungan, komposisi, serta 
dekomposisinya secara fungsional. 

Tanggung jawab service, yang ditujukan 
dalam pemenuhan tanggung jawab service untuk 
memenuhi penyediaan service. Service seharusnya 
memiliki tanggung jawab yang spesifik sehingga 
terhindar dari redudansi dan ambiguitas dalam 
penyediaan dan penggunaannya. 

Keamanan service, ditujukan untuk 
menghindarkan service dari pengaksesan yang 
tidak dikehendaki yang memungkinkan hilangnya 
privasi terhadap informasi yang penting serta 
serangan yang dapat merusak sistem. 

Kehandalan service, aspek ini ditujukan 
untuk memastikan bahwasanya Quality of Service 
(QoS) memiliki dukungan kebutuhan non 
fungsional untuk kesesuaiannya pada pemenuhan 
tujuan dan hasil bisnis. 

Pengawasan service, pengontrolan dan 
monitoring terhadap penyediaan, pengaksesan 
serta beragam kriteria penggunaan resource baik 
pada infrastruktur server maupun jaringan 
sehingga dapat mengetahui kinerja service. 

Pemeliharaan service, ditujukan untuk 
pengelolaan infrastruktur enterprise pendukung 
service beserta dengan tanggung jawab operator 
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dalam pengawasan sehingga menjamin 
ketersediaan dan kehandalan dari sistem. 

 
3. Metode Analisa 

. Mekanisme untuk melakukan analisa dan 
audit terhadap inisiatif SOG pada penelitian ini 
adalah dengan menggunakan Control Objectif 
Business of Information Technology (COBIT), 
Capability Maturity Model Integration (CMMI), 
dan Service Evaluation Matrix (SEM). 

COBIT memiliki spesifikasi yang lengkap 
dalam menentukan evaluasi terhadap kualitas tata 
kelolah yang meliputi strategi dan tujuan bisnis, 
informasi, keorganisasian, sumber daya manusia, 
serta dukungan infrastruktur. COBIT memiliki 4 
domain pengukuran yang terdiri dari Plan-
Organize (PO), Acquire-implement (AI), 
Delivery-Support (DS), serta Monitor-Evaluate 
(ME) [14]. 

CMMI difokuskan dalam melakukan 
evaluasi terhadap inisiatif, perencanaan dan 
pelaksanaan manajemen proyek terutama dalam 
pengembangan teknologi informasi. Diantara 
katagori analisa CMMI adalah: Process, Project, 
Engineering, Support dan Goal [15]. 

Sedangkan SEM digunakan untuk mengukur 
kesesuaian service dari SDLC yang dihasilkan 
dengan paradigma prinsip-prinsip SOA yang telah 
disepakati. Sebagaimana 8 prinsip yang terdiri 
dari: contract, coupling, abstraction, reusability, 
autonomy, statelessness, discovery, composability 
[2][9].  

Dari pemilihan ketiga framework evaluasi 
ini dapat ditentukan relasinya bahwasanya COBIT 
dilakukan terlebih dahulu dilakukan untuk 
mengukur kualitas kedewasaan tata kelolah yang 
telah tersedia, adapun untuk mewujudkan tingkat 
pencapaian level kedewasaan yang diinginkan 
perlu dilakukan pelaksanaan proyek sedangkan 
langkah yang terakhir untuk memastikan kualitas 
produk dan service digunakan SEM. 

 
4. Kesimpulan 

Dengan menggunakan framework SOG 
sebagaimana dalam inisiatif penelitian ini 
memberikan kerangka yang komprehensif pada: 
a. Fokus enterprise, yang meliputi strategi dan 

tata kelolah TI yang sesuai dengan strategi 
pembangun SOA yaitu EA dan BPM. 

b. Fokus proyek, sebagai tahapan untuk 
mewujudkan tahapan SDLC berdasarkan 
terminology komputasi cloud. 

c. Fokus service, menentukan produk dan 
layanan yang sesuai dengan paradigm SOA. 

 
 
 
 

 
5. Pengembangan Topik 

 Dari framework ini dapat dikembangkan 
melalui penelitian implementatif pada domain 
proses bisnis tertentu secara spesifik sehingga 
mampu menghasilkan artifak baik informasi 
maupun model dan desain yang dapat 
diimplementasikan pada integrasi layanan publik 
nasional khususnya di system e-Government 
pemerintah Republik Indonesia.  
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Abstrak 

Teknologi komputer juga telah digunakan pada kantor–kantor notaris untuk membuat perjanjian. Perjanjian yang 
dikehendaki oleh para pihak biasanya dituangkan ke dalam bentuk akta. Akta notaris dalam bentuk kertas ini, 
mempunyai kelemahan seperti sulit waktu melakukan pendistribusian, pengarsipan dan penulisan (jika terjadi 
salah tulis akan terlihat bekasnya jika di hapus). Untuk mengatasi kelemahan akta notaris media kertas dapat 
dirancang sebuah akta notaris media digital, dalam merancang sebuah akta notaris   digital  dibutuhkan  protokol. 
Protokol akta notaris digital dapat dirancang, dengan tetap memperhatikan aturan-aturan pembuatan akta notaris 
media kertas serta aspek keamanan yang meliputi otentikasi, integritas data dan nonrepudiasi. 

 
 

Kata kunci : akta notaris, perjanjian, Indonesia, notaris, protokol 
 
 
 
 
 
1. Pendahuluan  
 

Dewasa ini hampir semua aspek kehidupan 
manusia tidak terlepas dari peran teknologi yang 
terus berkembang dengan pesat. Teknologi selalu 
berkembang sesuai dengan kebutuhan manusia, 
termasuk juga dengan  teknologi komputer yang 
berkembang sangat cepat.  

Perkembangan yang cepat di bidang teknologi 
komputer membuat kemampuan komputer untuk 
menyediakan dan mengakses data atau informasi 
secara cepat dan akurat menjadi sangat penting bagi 
sebuah organisasi, lembaga pemerintah atau 
individu. Peranan teknologi komputer bagi 
organisasi dapat digunakan untuk mencapai 
keunggulan kompetitif, sedangkan bagi 
perseorangan maka teknologi komputer dapat 
digunakan untuk mencapai keunggulan pribadi [7]. 

Dalam perkantoran, banyak sekali pekerjaan 
yang membutuhkan kemajuan teknologi. Dalam 
masalah pengetikan, dulu cukup dengan 
menggunakan mesin ketik manual kemudian 
meningkat menggunakan mesin ketik elektronik dan 
sekarang penggunaan komputer sudah tidak asing 
lagi dalam penyelesaian tugas-tugas kantor.  

Perkembangan dan kemajuan teknologi 
informasi yang demikian pesat telah menyebabkan 
perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam 
berbagai bidang yang 

secara langsung  telah mempengaruhi lahirnya 
bentuk-bentuk perbuatan hukum baru [12]. 

Teknologi komputer juga telah digunakan pada 
kantor–kantor notaris untuk membuat perjanjian. 
Perjanjian yang dikehendaki oleh para pihak  
biasanya suatu perjanjian dalam bentuk akta otentik. 
Pemanfaatan teknologi komputer diharapkan dapat 
mengubah media yang digunakan dalam membuat 
perjanjian, yaitu dari  perjanjian tertulis diatas kertas 
menjadi perjanjian  secara  elektronik  dalam  bentuk   
digital. Perjanjian tertulis dalam bentuk kertas ini 
mempunyai kelemahan seperti sulit waktu 
melakukan pendistribusian, pengarsipan, penulisan 
(jika terjadi salah tulis akan terlihat bekasnya jika di 
hapus), Oleh karena itu dirasa perlu untuk 
mengatasinya dengan membuat akta digital.  

Akta digital atau akta elektronik diharapkan 
mempunyai kelebihan, diantaranya dalam 
pendistribusian (waktu), Pengarsipan (penyimpanan, 
pencarian dan perawatan data), Penulisan dan dapat 
mengikuti perkembangan teknologi khususnya 
teknologi komputer (jaringan). Meskipun demikian, 
ada permasalahan dalam perjanjian yang dibuat 
secara elektronik dengan menggunakan data digital 
seperti menjaga keamanan isi dari data digital  [11]. 
Berdasarkan masalah yang ada, peneliti mencoba 
untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang  
perjanjian, dengan Judul Perancangan Protokol Akta 
Notaris digital di Indonesia 

No Makalah : 178
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1.1 Identifikasi Masalah 
 

Berkaitan dengan beberapa alasan yang telah 
dibahas diatas, maka dapat diidentifikasikan masalah 
sebagai berikut. Bisakah Protokol Akta notaris 
dibuat secara digital?.  

 
1.2   Tujuan Penelitian 
 

Tujuan dari penelitian ini adalah merancang 
protokol akta notaris digital, yang diharapkan 
nantinya dapat menggantikan akta dalam media 
kertas untuk pelayanan kepada pihak-pihak yang 
berkepentingan.  
 
1.3  Ruang Lingkup Penelitian 

 
1.  Perancangan  protokol   akta   notaris   digital      
     menggunakan data akta notaris   pembukaan  
     cabang. 
2.  Spesifikasi   keamanan       protokol       yang      
     maksimum   belum    diperhatikan,      dalam  
     penulisan  ini    hanya   menekankan     pada  
     perancangan  protokol akta notaris digital. 

 
1.4   Metode penelitian 
 

  1.  Penelitian   kepustakaan  (Library research) 
  Dengan    mencari ,    mengumpulkan      dan                   
             mempelajari bahan-bahan yang dibutuhkan 
        2.  Metode Observasi  ( Observation Methode ) 
             Melakukan pengamatan langsung terhadap   
             objek penelitian dengan mempelajari secara   
             langsung, kemudian  dilakukan  wawancara    
             untuk   mengumpulkan       data         dengan                  
             interaksi langsung kepada narasumber yang  
             menjadi bagian dari penelitian.   
 
2. Tinjauan Pustaka 
 
2.1 Perjanjian 

      Perjanjian berasal dari kata “janji“ yang 
mempunyai arti “persetujuan antara dua pihak“ 
(masing-masing menyatakan kesediaan dan 
kesanggupan untuk  berbuat sesuatu). Definisi 
“perjanjian “ seperti terdapat pada pasal 1313 
KUHPerdata yaitu: 
“ Suatu  perjanjian  adalah  suatu  perbuatan  dengan  
mana satu orang atau                 lebih  mengikatkan 
dirinya terhadap satu orang lain atau lebih “.   
 Hukum perjanjian Indonesia memberikan 
kebebasan kepada para pihak untuk menentukan 
bentuk suatu perjanjian. Perjanjian dapat dibuat 
secara lisan maupun tertulis, baik dengan akta 
dibawah tangan maupun dengan akta otentik.  
 
2.2  Pengertian Akta 
 

 Sampai saat ini, masih belum terdapat 
keseragaman mengenai pengertian dari akta. Dalam 
penulisan ini akan dikemukakan beberapa pendapat 
mengenai pengertian  akta: 
1. berdasarkan pendapat [6], dalam buku 
”Pembuktian dan Daluwarsa menurut Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata Belanda” yang dimaksud 
dengan akta adalah suatu surat yang ditandatangani, 
diperbuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk 
dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa 
surat itu dibuat. 
2. akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang 
memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau 
perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja 
untuk pembuktian [3]. 
3. akta ialah suatu tulisan yang memang dengan 
sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu 
peristiwa dan ditandatangani [10]. 
 
2.3 Fungsi Akta  
 
      Akta mempunyai fungsi sebagai berikut. 
1.  Akta  merupakan  syarat  untuk  adanya  suatu    

perbuatan    hukum,   dengan    tidak   adanya atau 
tidak dibuatnya akta, maka berarti perbuatan 
hukum itu tidak  terjadi. 

2.  Akta sebagai alat bukti, dengan tidak  adanya 
atau   tidak   dibuatnya   akta     maka     
perbuatan hukum tersebut tidak dapat terbukti. 

3. Akta menjamin kepastian hukum bagi pihak- 
pihak yang terlibat. 

4. Akta sebagai pengikat perjanjian   dari   pihak-      
pihak   yang   terlibat,   Pihak 1    dan      Pihak 2.   

5. Akta memberikan kejelasan akan hak dan 
kewajiban dari  Pihak 1 atau  Pihak  2.  

6.  Akta memberikan kejelasan akan identitas dari 
Pihak 1 atau Pihak 2.  

7.   Akta sebagai    dokumen   yang   disahkan   oleh   
      pejabat   umum    yang     berwenang   untuk  itu.  
8. Akta  dapat  digunakan  sebagai    sarana    

informasi     bagi    pihak     luar      yang       
berkepentingan. 

 
2. 4 Akta notaris  
 

 Akta notaris adalah akta yang dibuat dihadapan 
notaris. Notaris merupakan pejabat umum 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 1868 
KUHPerdata. Oleh karena itu, akta notaris 
merupakan akta otentik. 
 
2.5  Protokol 

       Dalam penulisan ini akan dikemukan beberapa 
pendapat mengenai pengertian  protokol: 
1. protokol adalah suatu ilustrasi peri laku seorang 
notaris dalam jabatannya, baik yang menyangkut 
pembuatan sesuatu akta maupun arsipnya [1].   
2. protokol adalah standar menukar informasi antar 
dua sistem komputer atau dua sarana komputer [5].  
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3. protokol adalah serangkaian langkah yang 
melibatkan dua pihak atau lebih dan dirancang untuk 
menyelesaikan tugas [8].  
Dari beberapa definisi dapat diambil kesimpulan 
sebagai berikut. 
1. Protokol memiliki urutan dari awal hingga 

akhir. 
2. Setiap langkah harus dilaksanakan secara 

bergiliran. 
3. Suatu langkah tidak dapat dikerjakan bila 

langkah sebelumnya belum selesai. 
4. Diperlukan dua pihak atau lebih untuk 

melaksanakan protokol. 
5. Protokol harus mencapai suatu hasil. 
Selain itu protokol juga memiliki karakteristik 
sebagai berikut. 
1. Setiap orang yang terlibat dalam protokol harus 

mengetahui terlebih dahulu mengenai protokol 
dan seluruh langkah yang akan dilaksanakan. 

2. Setiap orang yang terlibat dalam protokol harus 
menyetujui untuk mengikutinya. 

3. Protokol tidak boleh menimbulkan kerancuan. 
4. Protokol harus lengkap. 

 
2.6 Fungsi Protokol 
 
 Sebuah protokol dipergunakan untuk proses 
komunikasi di antara entiti pada sistem yang 
berbeda-beda [9]. Protokol digunakan untuk 
menggambarkan proses penyelesaian suatu tugas 
dari mekanisme yang digunakan. Sebagai contoh 
interaksi antarmanusia yang dilakukan melalui 
jaringan komputer. Komputer ini tentu saja 
memerlukan suatu protokol yang formal agar dapat 
melakukan komunikasi.  

Dalam kehidupan sehari-hari terdapat 
banyak sekali protokol tidak resmi, misalnya dalam 
permainan kartu. Dalam permainan kartu kita 
memerlukan protokol untuk menghubungkan antara 
pemain sehingga dapat menyelesaikan permainan 

 
2.7.  Jenis Protokol 
 

Jenis protokol dapat dibedakan sebagai 
berikut [8]. 
1. Arbitrated protocol adalah protokol yang 
memerlukan arbitrator. Arbitrator adalah Pihak 
ketiga yang tak memihak dan dapat  dipercaya  
untuk  menyelesaikan   suatu      protokol. 
Contoh: Alice menjual mobil kepada Bob yang tak 
dikenalnya. Bob ingin membayar dengan cek tapi 
Alice tak tahu cara memastikan bahwa itu bukan cek 
kosong. Alice ingin mencairkan cek itu dulu 
sebelum menyerahkan kepemilikan mobil, tapi Bob 
tidak mau menyerahkan cek bila tidak menerima 
kepemilikan mobil. Datanglah seorang Notaris 
sebagai arbitrator, lalu disetujui protokol berikut. 
1. Alice menyerahkan kepemilikan mobil kepada 
notaris. 

2. Bob memberikan ceknya kepada kepada Alice. 
3. Alice ke Bank untuk mencairkan cek itu. 
4. Jika cek cair , notaris mengalihkan mobil kepada 
Bob. Jika cek tidak cair notaris mengembalikan 
kepemilikan mobil kepada Alice. 
2. Adjudicated protocol adalah protokol yang 
melibatkan adjudicator  sebagai   Pihak 
ketiga. Protokol dibagi dalam dua subprotokol 
berikut. 

1. Subprotokol dijalankan tanpa melibatkan 
arbitrator. 

2. Untuk keadaan khusus subprotokol 
melibatkan arbitrator (disebut adjudicator) 
dijalankan. Contoh adjudicator hakim. 

Contoh 
Subprototokol 1. 
1. Alice dan Bob bernegosiasi dengan syarat yang  

dimiliki. 
2. Alice setuju. 
3. Bob setuju. 
Subprotokol 2 (hanya jika ada sengketa). 
4. Alice dan Bob menghadap hakim. 
5. Alice memberikan bukti-buktinya. 
6. Bob memberikan bukti-buktinya. 
7. Hakim memutuskan. 
Perbedaan antara adjudicator dan arbitrator adalah 
adjudicator tidak selalu diperlukan. 
3. Self-enforcing protocol adalah protokol yang tidak 
melibatkan arbitrator atau adjudicator. Protokol ini 
dibuat sehingga tidak mungkin timbul sengketa. Jika 
ada pihak yang mencoba menipu, pihak lain akan 
segera tahu dan protokol berhenti. Ini adalah 
protokol terbaik tapi sayang tidak semua situasi 
memiliki sebuah self-enforcing protocol, Contoh 
Internet Protokol (IP). 
Protokol Digital. Protokol digital adalah 
serangkaian langkah yang melibatkan dua pihak atau 
entitas atau lebih yang mengatur hubungannya 
dalam media digital atau elektronik guna mencapai 
suatu tujuan tertentu. Entitas adalah kelompok 
orang, tempat, objek, kejadian atau konsep tentang 
apa yang kita perlukan untuk  menyimpan data [13].   
Protokol Akta Notaris Digital 
Protokol akta notaris digital adalah protokol untuk 
membuat akta notaris   menggunakan data digital 
atau data elektronik dan memperhatikan faktor-
faktor yang mempengaruhi seperti keamanan.   
 
2.8.  Integritas data 
 

Integritas data,  adalah layanan yang menjamin 
bahwa pesan masih asli atau utuh atau belum pernah 
dimanipulasi [4]. Untuk menjaga keutuhan data atau 
integritas data dapat menggunakan fungsi hash. 
Fungsi hash yang memetakan  pesan  panjang  
sembarang  dengan   nilai    hash           panjang tetap 
yang digunakan sebagai otentikator. 
 
2.9.   Tanda Tangan Digital 
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Tandatangan digital adalah tanda tangan yang 

bersifat elektronik dan mempunyai fungsi yang sama 
dengan tanda tangan manual. Tanda tangan digital 
juga merupakan rangkaian bit yang diciptakan 
dengan melakukan komunikasi elektronik. Tanda 
tangan digital bukan merupakan gambar digital dari 
tanda tangan yang dibuat oleh tangan atau tanda 
tangan yang diketik [2].   

Tanda tangan digital (digital signature)  
adalah kode digital yang dapat ditempelkan pada 
pesan dikirim secara elektronis. Proses memberi 
tanda tangan (signature) ke dalam pesan (S(M)) 
dinamakan Signing. Untuk memverifikasi pesan 
yang sudah di tanda tangan (VA(M, S(M))). Tanda 
tangan digital dapat digunakan untuk layanan 
nonrepudiasi  (layanan yang  ditujukan  untuk  
mencegah   terjadinya pelanggaran kesepakatan 
yang telah dibuat sebelumnya oleh masing-masing 
pihak). Tanda tangan digital merupakan teknik yang 
sangat tepat digunakan untuk menjamin keaslian 
suatu dokumen serta menghindari adanya 
penyangkalan bahwa seseorang telah 
menandatangani suatu dokumen. Tanda tangan 
digital dapat menggunakan kunci publik [4]. Gambar 
kunci publik dapat dilihat pada Gambar 1. 

 
Gambar 1. Enkripsi dan Dekripsi dengan kunci 

Asimetris 
 

3. Pembahasan 
 
 Dalam perancangan protokol akta notaris 
digital dilakukan perubahan atau transformasi dari 
protokol akta notaris media kertas menjadi protokol 
akta notaris digital, dapat dilihat pada Gambar 2. 

 
       Gambar 2. Perancangan Akta Notaris Digital 
 
3.1.  Analisis Akta Notaris Dalam Media Kertas 
 

Dalam analisis akta notaris media kertas melakukan 
beberapa kegiatan berikut: 
1.  Menguraikan   akta   media   kertas    sesuai 

sistematika   
   akta supaya lebih mudah dipahami. 

2. Membuat alur protokol akta  media   kertas   
untuk    mengetahui      langkah-langkah 
pembuatan akta dalam media kertas.  

3.  Sebelum   perancangan  protokol  akta   notaris 
digital dilakukan analisis keamanan protokol 
akta notaris media kertas.  

 Dalam menguraikan akta notaris  media kertas, 
contoh data yang digunakan adalah akta notaris 
pembukaan kantor  cabang. 
 

      PEMBUKAAN CABANG   (1) 
Nomor: 01  ( 2 ) 

- Pada hari ini, Selasa, tanggal tujuh belas Oktober 
dua ribu (17-10-2000). Jam :13.00” (tiga belas) 
Bagian Barat Waktu Indonesia. ------------------------- 
- Menghadap kepada saya, ABC, Sarjana Hukum, 
Notaris di -- Palembang, dengan dihadiri oleh para 
saksi yang dikenal oleh saya, Notaris dan --- akan 
disebutkan pada akhir akta ini:  ---------------------(3) 
1. Nyonya S, Sarjana Hukum, swasta, bertempat 
tinggal di ---------- Palembang, Jalan .......   
2. Tuan Haji R , Komisaris PT XYZ, -------- 
bertempat tinggal di Palembang, Perindustrian 
Sukarami; -(4) menurut keterangannya dalam hal ini 
Direksi PT XYZ untuk melakukan tindakan hukum 
dimaksud dalam akta ini. -------------------------------- 
- Nyonya S, Sarjana Hukum sebagai pimpinan 
cabang perseroan di  daerah tersebut, dengan hak-
hak/kekuasaan-kekuasaan dan larangan-larangan 
sebagai  berikut: --------------------------------------(5) 
I. HAK-HAK/KEKUASAAN-KEKUASAAN.  
1. Membuka, menguasai, mengurus, memimpin dan 
menjalankan cabang perseroan  di daerah tersebut. 
diatas. --(6) 
------------ DEMIKIAN AKTA INI --------------------- 
- Dibuat dan diselesaikan di Palembang, pada hari, 
tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada awal 
akta ini, dengan dihadiri oleh: ---------------------------   
1. Tuan Doktorandus M, lahir di Palembang, pada 
tanggal dua belas  Januari seribu; dan ------------------
----------------------------------------------- 
2. Nyonya D, lahir di Palembang, pada tanggal dua 
belas- Desember seribu sembilan ratus enam puluh 
delapan; ------------------- 
- keduanya karyawan Kantor Notaris, dan sebagai 
para saksi. -------------------------------------------------- 
- Setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya, 
Notaris, kepada para penghadap dan- para saksi, 
maka segera para penghadap, para saksi dan saya, 
Notaris menandatangani  akta ini. -------------------(7)   
Pembacaan yang dilakukan oleh Notaris kepada 
masing-masing pihak (8). 
 
PihakPertama,                                   Pihak Kedua, 
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 Meterai(9)(TT)                                            (TT) 
 (Nyonya S  )  (10)                        (Tuan Haji R )(11) 
 Saksi : 
1. M         (TT)   (12) 
2. D         (TT)   (13) 
                                                                       Notaris, 

             Stempel    (14 ) 
                                          TT            (15) 

                                                     ( ABC, SH.)  
Keterangan: 
1. Judul akta 
2. Nomor akta 
3. Awal akta 
4. Komparisasi / 

tindakan menghadap 
5. Premmise / 

keterangan 
6. Isi akta 
7. Akhir akta 

 

 
 
8.  Pembacaan 
9.  Meterai 
10  Pihak 1 
11. Pihak 2 
12. Saksi 1 
13. Saksi 2 
14. Stempel 
15. Tandatangan 
 

 Setelah melakukan análisis pada akta media 
kertas dilanjutkan dengan melakukan pembuatan 
alur protokol akta notaris kertas.  Alur protokol akta 
notaris media kertas dapat dilihat pada lampiran 1. 

Selanjutnya melakukan analisis keamanan 
terhadap akta notaris media kertas.  Hal-hal yang  
menjadi bahan perhatian dalam analisis keamanan 
sebagai berikut: 
1. Isi akta dapat diketahui oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan, layanan ini berhubungan dengan 
kerahasian (confidentiality).  

2. Informasi yang ada dalam akta tidak bisa 
diubah-ubah setelah dibuat sehingga 
keutuhannya (integrity) terjamin.  

3. Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi dapat 
diyakini keabsahannya (authenticity).  

4. Jika terjadi perselisihan, pihak-pihak yang 
terlibat tidak dapat menyangkal isi akta  
(nonrepudiation). 

5. Sertifikat notaris. 
6. Keamanan stempel notaris. 

 
3.2    Perancangan Akta Notaris Media Digital 
 
   Setelah melakukan análisis  pada akta media 
kertas, pembuat alur protokol akta notaris media 
kertas dan análisis keamanan akta media kertas 
dilanjutkan dengan perancangan akta notaris media 
digital. Dalam Perancangan protokol akta notaris 
media digital memperhatikan hasil analisis akta 
notaris dalam media kertas dan melakukan 
transformasi atau perubahan yang diperlukan. dapat 
dilihat pada Tabel 1. 
 

Tabel 1. Perancangan  Protokol Akta Notaris 
Media Digital 

No Langkah-langkah 
 

1. Pihak 1 dan Pihak 2 (pelanggan) membuat kesepakatan 
(membuat akta,  memilih notaris). 

2. Jika pelanggan baru maka harus pergi ke kantor notaris
untuk bertemu notaris dan melakukan registrasi atau
pendaftaran.  

3. Notaris memberikan penjelasan biaya  pembuatan akta
dan syarat-syarat pembuatan akta. 

4. Jika pelanggan setuju dengan biaya pembuatan akta 
dan syarat-syarat pembuatan akta tidak bermasalah 
maka notaris akan membuatkan akta 

5. Notaris membuat akta (sesuai sistematika akta notaris), 
dengan cara berikut. 
1 Notaris mengetikan judul akta. 
2 Notaris mengetikan nomor akta. 
3 Notaris mengetikan awal akta. 
4 Notaris mengetikan komparisasi atau tindakan 
menghadap. 
5 Notaris mengetikan premmise atau keterangan. 
6 Notaris mengetikan isi akta. 
7 Notaris mengetikan akhir akta. 
8 Notaris membuat integritas akta dengan cara berikut. 

1.  Akta M di proses dengan menggunakan fungsi 
Hash H oleh notaris untuk menghasilkan nilai 
hash h. 

     hn = H(M). 
2. Akta M digabung nilai hash h disimpan notaris   
    dalam database  M || hn 

6. Notaris  membuat sertifikat  untuk  akta   termasuk   di
dalamnya   stempel  notaris, meterai dengan tulisan ”
telah  dimateraikan ” dengan cara berikut, 
1. Notaris mengisi formulir sertifikat yang terdiri dari: 

  1. Nomor Sertifikat 
  2. Nilai hash 
  3. Nama Notaris 
  4. Surat Keputusan (SK) yang dimiliki oleh notaris. 
  5. Masa berlaku dari akta tersebut. 
  6. Judul akta 
  7. Meterai 
  8. Logo notaris 
  9. Notaris membuat integritas data 
  9. Notaris membuat tanda tangan digital (SN)    
     dengan kunci publik notaris (KPN) 

     SN=E( h, KPn) 
3. Notaris menyimpan isi sertifikat dalam database. 
4. Notaris membuatkan copy sertifikat untuk pihak 1 
dan pihak 2 nantinya. 

7. Pihak 1 mengecek ke integritasan data, jika data tersebut
Sama ((hP1 = H(M))) dilanjutkan dengan tanda tangan. 

8. Pihak 1 melakukan tanda tangan digital (SP1)  akta
dengan menggunakan kunci publik (KPp1) yang dimiliki.
SP1=E( hP1, KPp1) 

9. Pihak 2 mengecek ke integritasan data, jika data tersebut
Sama (hP2 = H(M)) langkah selanjutnya tanda tangan. 

10. Pihak 2 melakukan tanda tangan digital (SP2) pada akta
dengan menggunakan kunci publik (KPP2) yang dimiliki.
SP2 =E(hP2, SP1, KPP2) 

11. Saksi 1 mengecek ke integritasan data, jika data tersebut 
Sama (hS1 = H(M)) langkah selanjutnya tanda tangan. 

12. Saksi 1 melakukan tanda tangan digital pada akta 
dengan menggunakan kunci publik saksi 1. S1=E(hS1, 
SP2, KPS1) 

13. Saksi 2 mengecek ke integritasan data, jika data tersebut 
Sama (hS2 = H(M)) langkah selanjutnya tanda tangan. 

14. Saksi 2 melakukan tanda tangan digital pada akta dengan
menggunakan kunci publik saksi 2. S2=E(hS2, S1, KPS2) 

15 Notaris mengecek ke integritasan data, jika data tersebut
Sama (hn = H(M)) langkah selanjutnya tanda tangan. 

16. Notaris melakukan tanda tangan digital pada akta
menggunakan kunci publik yang dimiliki. Sn=E(hn, S2,
KPn) 

17. Akta notaris yang sudah di tanda tangan oleh  semua
pihak disimpan dalam bentuk file. 

18. Notaris  membuat  salinan  akta untuk Pihak 1 dan 2
yang hanya di tanda tangan digital oleh Notaris dengan
kunci publik.  
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19. Pihak 1 dan Pihak 2 mengecek integritas data salinan 
akta yang diberikan oleh Notaris V(hN), jika sama 
Pihak 1 dan Pihak 2 dapat menerimanya. Bila berbeda 
pihak 1 dan Pihak 2 dapat menolaknya. 

20 Pembuatan Akta Notaris selesai. 

 

 
 
 

 
Gambar 3. Alur Protokol Akta Notaris Media Kertas 

 
4. Kesimpulan 
 
 Protokol  akta notaris media kertas dapat dibuat 
dalam protokol akta notaris media digital. 
Perancangan protokol akta notaris digital tetap 
memperhatikan aturan-aturan pembuatan akta 
notaris media kertas, aspek keamanan yang meliputi 
otentikasi,  integritas  data dan nonrepudiasi. 
Pengecekan integritas data akta notaris media digital 
diharapkan nantinya dapat lebih cepat. 
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Abstrak 

Perkembangan infrastruktur hardware bagi perusahaan salah satunya yaitu rak server yang berfungsi untuk 
efisiensi ruang/tempat maupun perlengkapan TI agar lebih mudah dalam pemeliharaan. Dan saat ini orang biasa 
mengontrol pekerjaan tanpa tergantung pada lokasi yang disebut metode kerja bergerak (mobile). Oleh karena itu 
diperlukan suatu aplikasi yang berjalan di smartphone atau aplikasi bergerak untuk memudahkan admin dalam 
mengontrol data perlengkapan IT. Untuk melakukan penelitian diperlukan adanya metode penelitian yaitu data-
data perlengkapan IT pada salah satu perusahaan.  Dalam penulisan ini dibahas tentang pembuatan informasi 
mengenai perlengkapan IT yang ada pada RackMonkey. Bagian yang termasuk di dalamnya seperti tampilan 
racks, devices, dan apps. Dari penelitian tersebut dihasilkan aplikasi RM for Android yang berisi informasi 
perlengkapan IT yang sudah diinput melalui aplikasi berbasis web RackMonkey. Setelah itu dilakukan kuisioner 
pengujian RM for Android hasilnya menunjukkan aplikasi yang dihasilkan dapat memenuhi tujuannya untuk 
memudahkan admin dalam mengontrol data perlengkapan TI di suatu perusahaan. 
 
Kata kunci :  pengaturan data, rak server, RackMonkey,  Android 
 
 
 
1. Pendahuluan 
 

Seiring perkembangan zaman yang semakin 
canggih, kemajuan teknologi di berbagai bidang juga 
menunjukkan kelebihan dan kemajuannya. Salah 
satunya adalah teknologi dalam bidang komputer. 
Kemajuan teknologi memungkinkan perusahaan 
untuk memajukan kinerjanya. Teknologi Informasi 
dan kinerja memiliki hubungan simbiosis. 
Perkembangan TI yang terjadi selama ini mencakup 
perkembangan infrastruktur TI, yakni hardware, 
software, data, dan komunikasi [5]. Untuk itu 
infrastruktur teknologi informasi dibutuhkan oleh 
perusahaan agar mengalami perubahan untuk 
mendapatkan keuntungan dengan adanya teknologi 
baru. Bagi organisasi yang ingin maju dan 
berkembang, tidak ada alasan untuk tidak 
menggunakan teknologi sepanjang hal tersebut dapat 
mempermudah perusahaan menyesuaikan diri 
dengan lingkungannya [4]. 

Saat ini internet dan kemajuan teknologi 
komunikasi telah mengubah cara orang bekerja 
dengan komputer. Hal ini memungkinkan orang 
mengontrol pekerjaan tanpa tergantung pada lokasi 
yang disebut metode kerja bergerak (mobile). Sistem 

Operasi untuk aplikasi bergerak yang mengalami 
perkembangan yang cukup pesat yaitu Android. 
Android adalah sistem operasi berbasis Linux dan 
bersifat open source. Android menyediakan platform 
terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan 
aplikasi untuk digunakan oleh bermacam perangkat 
bergerak dan sudah banyak dipakai pada jenis 
smartphone. Potensi yang dimiliki Android ini 
menghidupkan sejumlah harapan. Android akan 
menjadi lebih hebat pada lima tahun ke depan [6].  

Dengan menggunakan aplikasi bergerak, 
diharapkan pengolahan data perlengkapan TI di 
RackMonkey bisa dilihat hasilnya dengan 
mengakses kapan pun, sehingga memudahkan admin 
dalam mengontrol data perlengkapan TI di suatu 
perusahaan. 

 
 

2. Manajemen Server 
2.1 Rak Server  

Rack server adalah rak berbahan besi sebagai 
tempat untuk beberapa modul peralatan  IT 
contohnya server, switch, UPS dan sebagainya. 
Sehingga akan tertata dengan rapih, dan mudah 
untuk maintenance.  

No Makalah : 182
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Server adalah sebuah sistem komputer yang 
menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah 
jaringan komputer. Server juga menjalankan 
perangkat lunak administratif yang mengontrol akses 
terhadap jaringan dan sumber daya yang terdapat di 
dalamnya, seperti halnya berkas atau pencetak, dan 
memberikan akses kepada stasiun kerja anggota 
jaringan. 

Dilihat dari fungsinya, server bisa di 
kategorikan dalam beberapa jenis, seperti: server 
aplikasi, server data maupun server proksi.   

 

2.2 RackMonkey  
 

RackMonkey merupakan tools berbasis web 
untuk mengelola rak peralatan seperti server web, 
encoders, router dan perangkat penyimpanan. 
Rackmonkey bersifat bebas dan open source 
(berlisensi di bawah GPL). RackMonkey berbasis 
Linux dan dalam RackMonkey juga dapat 
mengklasifikasikan data pada rak tertentu dimana 
diinput sesuai dengan “manufacturer, hardware 
model, serial number dan customer”. Pada 
RackMonkey bahasa program yang digunakan yaitu 
Perl dan dalam RackMonkey juga menggunakan 
database yaitu SQLite. 

 
2.3 Virtual Private Server (VPS) 
 

VPS (Virtual Private Server) adalah sebuah 
terobosan paling canggih dalam teknologi 
virtualisasi server. VPS adalah sebuah physical 
server yang dibagi menjadi beberapa virtual private 
sever. Setiap VPS terlihat dan bekerja seperti sebuah 
jaringan server sistem yang sebenarnya, komplit vps 
dengan pengaturan sendiri untuk init script, users, 
pemrosesan, file system, dan sebagainya [2]. 

 
3. Perancangan Aplikasi  

 
Tahap rancangan konsep, yaitu menentukan 

rencana kerja aplikasi sesuai dengan tujuan 
pembuatan aplikasi. Sebelum masuk ke pembahasan 
lebih lanjut ada beberapa hal yang harus diketahui 
mengenai aplikasi yang sedang dirancang yaitu :  
1.  Aplikasi bersifat mobile, artinya aplikasi 

pencari lokasi ini bisa digunakan kapanpun dan 
dimanapun sesuai dengan kebutuhan. Hal ini 
terkait dengan platform implementasi aplikasi 
,yaitu pada smartphone. 

2.  Terbatas pada smartphone tertentu, aplikasi 
inihanya dapat berjalan pada smartphone yang 
mengimplementasikan OS Android 2.2 (Froyo), 
dan terhubung jaringan internet. 

 
3.1 Rancangan Use Case Diagram 

Gambar 5 menunjukan interaksi antara aktor 
admin dengan web server. Dari gambar diatas dapat 

dijelaskan bahwa Admin sebagai actor akan meminta 
data ke web server. Selanjutnya data diproses di web 
server untuk disamakan dengan data yang diminta 
admin. Kemudian hasil data dari web server dikirim 
kembali ke admin sehingga admin menerima hasil 
data yang diminta. 

 
Gambar 1 Rancangan Use Case Diagram 

 
 
3.2 Rancangan Tampilan Login 

 
Pada rancangan tampilan menu login terdapat 

form login yang terdiri dari Username dan Password 
kemudian terdapat juga button Login untuk 
mengklik jika Username dan Password telah benar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2 Rancangan Tampilan Menu Login 
 
3.3 Rancangan Menu List 
 

Pada rancangan tampilan menu list terdapat 5 
menu. Dalam data racks terdapat info devices dalam 
setiap masing-masing racks, kemudian pada devices 
terdapat info dari masing-masing devices, 1 menu 
lagi yaitu menu keluar (logout). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gambar 3.  Rancangan Tampilan Menu List 

RM For Android 

Username 

Login

Password 

RM For Android 

Racks

Device

Reports

About
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4. Implementasi  

 
Untuk pembuatan aplikasi RM For Android ini 

diperlukaan perangkat keras dan lunak sebagai 
penunjang pembuatan aplikasi adapun keperluan 
untuk pembuatan aplikasi ini adalah sebagai berikut 
: 
a) Keperluan Hardware: 

1. Smartphone dengan OS Android 2.2. 
2. Komputer yang spesifikasinya meliputi:  

 Procesor Intel Pentium IV keatas 
 RAM minimal 1Gb 
 Hardisk 250 Gb 

b) Keperluan Software: 
1. OS Linux 
2. Aplikasi berbasis web RackMonkey. 
3. Java SDK 1.6.2 sebagai java development 

kit. 
4. Android SDK. 
5. Eclipse sebagai Integrated Development 

Environment untuk source code. 
6. Android Development Tools (ADT) yang 

merupakan plugin Eclipse. 
c) Keperluan Virtual Private Server, dengan 

menggunakan VPS di daxa.net. Sistem Operasi 
yang dipilih yaitu ubuntu server, karena dalam 
hal ini RackMonkey hanya bisa pada sistem 
operasi linux. 

 
4.1 Implementasi Pada Emulator   
 

Tahap uji aplikasi yang dilakukan adalah pada 
emulator Android SDK Linux. Aplikasi yang sudah 
selesai dibuat dan berhasil dijalankan pada Android 
Virtual.Device atau emulator Android dapat 
diimplementasikan pada ponsel berbasis Android. 
Pada ponsel Android file aplikasi yang dapat 
digunakan adalah file .apk (Android Package). File 
tersebut akan otomatis terbentuk pada saat 
melakukan kompilasi, file tersebut tersimpan pada 
folder bin yang terletak di dalam folder project 
misalnya D:/workspace/testDroid/bin.  

Aplikasi RM for Android yang ditandai pada 
gambar  5 , maka akan masuk ke menu login 
aplikasi. Seperti gambar 4. 

 
Gambar 4.  Menu login Aplikasi 

 
Jika login berhasil maka akan masuk pada menu 
utama dengan 4 pilihan yaitu Racks, Devices, dan 
Reports. 
 
Menu utama RM_Android ini terlihat seperti gambar 
11 di bawah ini : 

 

 
Gambar 5.  Menu utama Aplikasi 

 
 Gambar 6 pada emulator android untuk menu racks, 
data akan tampil sesuai dengan yang sudah di input. 

 

 
Gambar 6.  Menu Racks 

 
5.  Kesimpulan 

 
Berdasarkan hasil uji coba dengan 

menggunakan kuisioner dan evaluasi pada aplikasi 
RM for Android ini ditarik kesimpulan bahwa 
aplikasi sudah dapat memenuhi tujuannya untuk 
mempermudah proses mengontrol data perlengkapan 
TI dan jaringan lainnya pada suatu perusahaan, tidak 
hanya dilakukan secara offline dan tidak hanya 
dilakukan di satu tempat, sehingga dapat mengatasi 
masalah keterbatasan waktu bagi admin.  

Namun, aplikasi ini membutuhkan Virtual 
Private Server (VPS) agar  data yang berjumlah 
besar bisa dikelola dengan baik. Dan dikelola 
melalui tools berbasis web RackMonkey yang 
khusus untuk data rak server. Semakin banyak data, 
semakin besar juga spesifikasi VPS yang 
dibutuhkan. 
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Abstrak 

Kemudahan pengaksesan sebuah website sangat dipengaruhi oleh performansi oleh web server tersebut. 
Peningkatan performansi dapat dicapai dengan cara alternatif, yaitu dengan mengkonfigurasi parameter-
parameter pengaturan web server. Web server Apache memiliki satu file konfigurasi utama berisi parameter-
parameter yang mengendalikan kerja dari server, yaitu file httpd.conf. Keadaan optimal web server Apache dapat 
ditingkatkan dengan mengatur nilai dari parameter-parameter yang terdapat pada httpd.conf, salah satunya 
adalah jumlah maksimum proses Apache (MaxClient). Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalisasi 
performansi web server Apache dengan mengkonfigurasi parameter tersebut. Dari hasil pengukuran yang telah 
didapatkan dapat disimpulkan bahwa peningkatan jumlah proses maksimum Apache (MaxClient) mampu 
mengoptimalkan kemampuan web server Apache. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan titik jenuh berupa reply 
rate, standar deviasi dan error rate antara web server konfigurasi default dengan tuning.  

Kata kunci : Reply rate, standar deviasi, error rate, default, tuning 

 
1. Pendahuluan 

Website merupakan salah satu infrastruktur 
yang penting dalam menyebarluaskan informasi 
yang ada dalam suatu organisasi. Masing-masing 
organisasi tersebut memiliki beberapa website 
seperti aplikasi untuk perbankan, sistem informasi 
manajemen sumber daya manusia, dan aplikasi 
lainnya.  

Dari pengalaman selama ini dapat dilihat 
kesuksesan operasional dari website tersebut sangat 
bergantung pada jumlah koneksi atau user yang 
mengakses secara bersamaan. Ada kalanya terjadi 
suatu momen dimana sebuah website tidak mampu 
mengakomodir jumlah koneksi yang besar. Oleh 
karena itu perlu dicari solusi, bisa berupa 
menaikkan resource (memory, processor dan 
perangkat keras lain) atau mengoptimumkan 
resource yang ada dengan melakukan konfigurasi 
yang lebih baik. 

Secara umum sebuah website memerlukan web 
server. Oleh karena itu kemudahan pengaksesan 
sebuah website sangat dipengaruhi oleh 
performansi oleh web server tersebut [2]. 
Peningkatan performansi dapat dicapai dengan cara 
alternatif, yaitu dengan mengkonfigurasi parameter-
parameter pengaturan web server. 

Untuk mengetahui keoptimalan konfigurasi 
web server, perlu dilakukan pengukuran titik jenuh 
terhadap web server tersebut yang lazimnya berupa 
reply rate, standar deviasi dan error rate. Reply 
rate adalah kemampuan web server mengirimkan 
reply atas request klien, standar deviasi merupakan 
ukuran kualitas dari reply rate, serta error rate 

adalah tingkat error yang terjadi ketika web server 
tidak mampu memberikan reply ke klien dalam 
selang waktu tertentu. Saat ini terdapat banyak alat 
ukur yang tersedia, misalnya Apache Jmeter [10], 
httperf [1], SpecWeb dan WebStone [11]. 

Berdasarkan keperluan diatas penulis 
termotivasi untuk: (i) mengukur kemampuan 
kinerja maksimum atau titik jenuh web server 
Apache dan (ii) melakukan tuning konfigurasi 
untuk mencapai performansi yang lebih baik. 
Kedua permasalah inilah yang akan dicarikan 
jawabannya dalam penelitian ini. Dalam 
pengukuran titik jenuh web server salah satu yang 
diperhatikan adalah latency. Latency adalah 
penundaan waktu yang terjadi pada perpindahan 
data melalui jaringan [5]. Keseluruhan kegiatan ini 
dilakukan dengan cara simulasi pada jaringan lokal, 
hal ini dilakukan karena besar latency yang 
didapatkan lebih kecil dibandingkan real network. 

Pengukuran ini memerlukan metode dan 
mekanisme kerja. Metode penelitian terdiri atas 
desain testbed, konfigurasi jaringan dan parameter 
konfigurasi web server, perbandingan hasil 
pengukuran setiap konfigurasi serta analisis. 
Mekanisme kerja yang termasuk disini adalah 
langkah-langkah, pembuatan skenario jaringan, 
penggunaan alat ukur dan analisa data. Pada 
penelitian ini mekanisme kerja tersebut disusun dan 
diaplikasikan ke jaringan simulasi. Hal ini 
dilakukan untuk dijadikan rekomendasi berupa 
mekanisme kerja optimalisasi web server yang 
layak digunakan bagi organisasi yang 
mengimplementasikan website. 

 

No Makalah : 183
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2. Web Server 
 

Web server adalah sebuah server yang 
melayani halaman-halaman agar tampil dalam 
browser web. Sebuah web server khususnya 
berkomunikasi melalui protokol HTTP. HTTP 
adalah sebuah protokol stateless, yang berarti setiap 
request membutuhkan pembukaan sebuah koneksi 
yang kemudian akan ditutup kembali setelah respon 
terkirim [6]. 

 
 

Gambar 1. Cara Kerja Web Server 
 

Ketika request datang ke web server, web 
server melewatkan request tersebut ke program 
yang ingin dituju. Web server lalu menyediakan 
suatu fungsionalitas khusus berupa sebuah 
lingkungan program di sisi server yang dapat 
mengeksekusi dan mengirimkan balik respon 
tersebut. Web server merespon dengan 
mengirimkan kembali sebuah halaman HTML ke 
klien. 

Salah satu contoh dari web server adalah 
Apache. Apache merupakan web server yang paling 
banyak dipergunakan di internet. Web server 
Apache bersifat modular, yaitu tersusun atas 
modul-modul, seperti modul pendukung  CGI, 
mengontrol akses file, HTTP content negotiation, 
debugging dan tracing. Beberapa modul terpasang 
secara default. Apache juga merupakan web server 
yang scalable, sehingga memungkinkan pengguna 
untuk melakukan perubahan kode tersebut untuk 
meningkatkan performansi [4].  

Apache menggunakan kumpulan (pool) proses-
proses percabangan (preforked). Pengertian 
preforked adalah proses-proses dijalankan sebelum 
dibutuhkan, sehingga selalu tersedia proses yang 
menunggu kedatangan suatu request [7]. Proses 
preforked mengurangi delay waktu terhadap 
pembuatan proses-proses baru. Terdapat proses 
utama (chief) yang memonitor port/socket dimana 
koneksi request TCP/IP diterima dari klien. Chief 
ini tidak pernah menangani setiap request HTTP 
dari klien; melainkan mendistribusikan kerjanya ke 
proses dibawahnya (child process). Child process 
bertindak sebagai sambungan-sambungan server 
yang berhubungan dengan sebuah klien sekaligus.  

Detil pengaturan proses-proses Apache 
dikendalikan oleh file konfigurasi, httpd.conf. Entri 
di bawah ini termasuk di dalam file tersebut yang 
mengendalikan jumlah proses Apache. 
a. StartServers 

Entri ini mendefinisikan jumlah child process 
yang diciptakan oleh proses utama (chief) saat 
Apache mulai dijalankan. 

b. MaxClients 
Entri ini merupakan batasan maksimum 
jumlah proses-proses yang disiapkan. Jumlah 
keseluruhan child process yang dihasilkan 
oleh web server Apache berasal dari nilai 
MaxClient ini.  
 

c. MinSpareServers, MaxSpareServers 
Nilai pada entri ini mengatur tugas chief 
sehubungan dengan keadaan idle (diam) child 
process; jika idle lebih sedikit yang tersedia 
daripada nilai MinSpareServers, maka child 
process akan lebih banyak dibuat; jika idle 
lebih banyak daripada nilai MaxSpareServers 
maka beberapa proses tersebut akan 
dihentikan. Secara sederhana 
MinSpareServers, MaxSpareServers 
menentukan seberapa banyak child process 
tetap aktif ketika menunggu request.  

 
Kelompok kedua dari parameter dalam file 

konfigurasi mengendalikan child process, yang 
meliputi [4]: 
a. KeepAlive 

Merupakan entri yang bertujuan untuk 
mengizinkan multiple request terkirim melalui 
koneksi TCP yang sama. 

b. MaxKeepAliveRequest, KeepAliveTimeout 
Parameter ini mengendalikan sebuah 
persistent connection individu. Klien 
diizinkan untuk melewatkan sejumlah request 
tertentu. Parameter timeout mengendalikan 
berapa lama child process akan menunggu 
request berikutnya pada koneksi yang sedang 
berjalan (open). 

c. Timeout 
Waktu timeout jenis lainnya yang digunakan 
dalam situasi dimana sebuah respon 
diharapkan dari klien. Contohnya, jika klien 
berusaha mengakses sumber daya yang 
dikontrol oleh server, klien akan memberi 
peringatan untuk memasukkan password yang 
harus dikembalikan oleh browser dan 
diperiksa oleh server sebelum data yang 
diminta akan dikirimkan. Klien yang tidak 
merespon peringatan ini akhirnya harus 
diputuskan koneksinya. 

d. MaxRequestPerChild 
Parameter ini merupakan batasan maksimum 
request yang diperbolehkan per child process. 
Child process akan berhenti setelah 
menangani jumlah permintaan ini.  

3. Uji Performansi 
 

Uji performansi dapat diartikan dalam berbagai 
makna berdasarkan tujuan pengukuran 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2012, STMIK - STIKOM Bali 23-25 Pebruari 2012 

692 
 

performansinya. Jika kebutuhan uji performansi 
berkonsentrasi pada karakteristik-karakteristik 
khusus pada sistem seperti response time, 
throughput, capacity, resource utilization, dan 
sebagainya, maka pengertian tentang uji 
performansi akan menjadi berbeda [8]. 

 
 

a. Response Time 
Response time merepresentasikan kecepatan 
reaksi sistem terhadap request yang diminta 
oleh pengguna (user). Reaksi memungkinkan 
cepat ataupun lambat bergantung pada tipe 
aktifitas dan waktu yang dibutuhkan untuk 
memproses request tersebut.  

b. Throughput 
Pengujian ini berupa mengukur throughput 
dari server pada sistem berbasis web, yang 
meliputi jumlah bytes yang dilayani per satuan 
waktu. Throughput berbagai server pada 
arsitektur sistem dapat diukur sebagai kbps, 
database queries/minute, reply/sec, atau 
karakteristik waktu lainnya. 

c. Capacity 
Capacity testing atau pengujian kapasitas [3] 
yaitu mengukur kapasitas keseluruhan sistem 
yang menentukan dititik mana response time 
dan throughput menjadi jenuh. Pengujian ini 
dilakukan dari keadaan load yang normal 
menuju kapasitas ekstra dengan cara 
melakukan keadaan overload pada sistem 
hingga sistem menjadi jenuh. 

 
4. Pengujian Konfigurasi 

Pengujian konfigurasi ini merupakan bagian 
dari pengujian performansi untuk mengidentifikasi 
bagaimana efek terhadap variasi konfigurasi dari 
infrastruktur ataupun parameter software 
mempengaruhi throughput, kehandalan serta 
tingkat kegagalan sistem.  

Pengujian konfigurasi dilakukan untuk 
menentukan dampak dari modifikasi sumber daya 
(resource) hardware maupun software. Proses ini 
membuktikan sistem bekerja persis atau berbeda 
terhadap modifikasi seperti Network Operating 
System (NOS), kartu jaringan, media penyimpanan, 
memori dan Central Processing Unit (CPU), 
pengaturan konfigurasi softwaredan eksekusi atau 
menjalankan aplikasi lain secara bersamaan.  

 
5. Tool Pembangkit Beban (Load Generator)  
 

Httperf adalah program untuk mengukur 
kinerja atau performansi dari webserver yang 
dibuat oleh David Mosberger dari HP Labs. Httperf 
menyediakan fitur yang fleksibel dalam 
pembangkitan beban kerja sesuai dengan parameter 
yang diberikan padanya. Httperf merupakan sebuah 
tool untuk sistem operasi turunan UNIX. Httperf 

dapat membangkitkan sejumlah paket load dan 
mendukung HTTP/1.0 dan HTTP/1.1 [9]. 

Dalam sebuah pengujian web server sederhana, 
klien membuat sejumlah besar permintaan dari web 
server, sehingga akan terukur throughput yang 
berupa jumlah reply per second, standar deviasi, 
response time serta error rate dari web server 
tersebut. 

Metode dalam mengukur performansi sebuah 
web server adalah dengan mengirimkan permintaan 
ke server dengan rate tertentu. Pengujian dilakukan 
beberapa kali dengan meningkatkan permintaan 
secara monoton hingga pada rate tertentu 
didapatkan server menjadi jenuh (saturated). 

Hasil pengukuran dari httperf ini memberikan 
data mentah tentang kinerja dari web server, namun 
berbeda dari kondisi pada dunia nyata, hal ini 
dikarenakan pada pengujian web server ini hanya 
satu file yang dilakukan permintaan, sehingga 
algoritma caching web server tidak teruji secara 
keseluruhan. 

Perintah berikut dapat digunakan untuk 
menguji web server secara sederhana menggunakan 
“Autobench/httperf”: 
autobench --single_host --host1 
192.168.11.123 \ 
 --uri1 /100K --quiet --low_rate 
50 \ 
 --high_rate 1400 --rate_step 50 \ 
 --num_call 20 --num_conn 10000 \ 
 --timeout 5 --file hasil.tsv  

 
Perintah di atas akan menguji host 

192.168.11.123 (web server) dengan serangkaian 
tes dimulai dari jumlah 1000 request per second 
(hasil dari perkalian rate paling rendah 50 dengan 
call 20) hingga 28000 request per second, dengan 
kenaikan per 1000 request per second (hasil dari 
(rate+rate_step)*call). Jumlah koneksi yang akan 
dibuat yaitu 10000 koneksi (num_conn), artinya 
dalam sekali pengujian 10000 koneksi akan 
melakukan akses menuju web server. Jika dalam 
satu pengujian web server tidak memberikan respon 
terhadap request dalam waktu 5 detik maka akan 
dihitung sebagai error. Kemudian hasil dari 
serangkaian pengujian ini disimpan dalam file hasil. 

Standar metrik keluaran dari httperf dapat 
dikelompokkan sebagai berikut [11] : 
a. Total Section 

Pada bagian ini berfungsi menampilkan jumlah 
total koneksi TCP yang dibuat, jumlah 
permintaan/ request, jumlah respon, dan waktu 
keseluruhan dari pengujian yang dilakukan. 

b. Connection Section 
Pada bagian ini menjelaskan kinerja koneksi 
TCP yang dihasilkan selama pengujian. 

c. Request Section 
Pada bagian ini menampilkan jumlah request 
per second yang didapatkan dari pengujian. 

d. Reply Section 
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Pada bagian ini menampilkan statistik dari 
jumlah reply per second terhadap pengujian 
yang dilakukan. 
 

e. Error Section 
Bagian ini menampilkan jumlah error yang 
ditemukan selama pengujian.  
 

6. Konfigurasi Jaringan 
 

Topologi jaringan penelitian diilustrasikan 
pada gambar berikut : 

 
Gambar 3. Topologi jaringan penelitian  

 
 
7. Skenario Eksperimen 
 

Tabel 1 Skenario Perubahan Nilai Parameter file 
konfigurasi  httpd.conf 

 

Skenario 
Parameter 

(Max Client) 
Default 150 

I 512 
II 1024 

  
Dari tabel 1 di atas dapat diketahui parameter 

yang diubah (tuning) nilainya. Skenario default 
adalah skenario pengujian web server dengan 
konfigurasi yang diberikan ketika Apache pertama 
kali diinstal. Skenario I terjadi perubahan nilai pada 
MaxClient menjadi 512 dan 1024 pada skenario II.  

8. Pengaruh Peningkatan Jumlah maksimum 
Proses Apache (MaxClient) 

 
Jumlah maksimum proses Apache (MaxClient) 

adalah jumlah proses yang disiapkan untuk 
dijalankan pada web server. Nilai yang diberikan 
pada parameter ini merupakan batas maksimum 
jumlah proses httpd. Pada tugas akhir ini, jumlah 
maksimum proses (MaxClient) pada file httpd.conf 
dilakukan perubahan dari jumlah default sebesar 
150 menjadi 512 dan 1024. Dari eksperimen yang 
dilakukan dapat dilihat hasil sebagai berikut. 

 
Gambar 5. Grafik Persentase reply rate dan error 

rate konfigurasi default 
 

Gambar 5 di atas adalah grafik persentase reply 
rate dan error rate untuk eksperimen pada 
konfigurasi default (jumlah maksimum proses 150). 
Dari grafik tersebut, eksperimen dilakukan dengan 
memberikan jumlah request per second rendah 
hingga mencapai 27.000 request per second. Dari 
hasil tersebut dapat dilihat titik error yang muncul 
pada jumlah 22.000 request per second. 

 

Gambar 6. Grafik Pembesaran Persentase reply rate 
dan error rate konfigurasi default 

 
Pada Gambar 6 di atas, grafik yang disajikan 

adalah grafik hasil pemotongan axis yang dimulai 
pada 22.000 request per second. Hal ini 
dikarenakan dari data hasil pengujian (terlampir 
pada lampiran 1), titik error mulai muncul ketika 
jumlah request per second sebesar 22.000. 
Sehingga untuk memperjelas penyajian grafik, axis 
dimulai dari titik 22.000 tersebut hingga jumlah 
maksimum pengujian 28.000 request per second 
(hal ini berlaku untuk penyajian grafik pada 
bahasan berikutnya). Ketika jumlah 22.000 request 
per second diberikan ke web server, maka mulai 
terjadi error dengan besar 0.085%, sehingga jumlah 
reply rate pun menurun menjadi 99.915%. Hal ini 
menandakan bahwa web server telah mengalami 
kejenuhan. Error rate ini muncul dikarenakan web 
server tidak mampu memberikan reply ke klien 
dalam selang waktu timeout 5 detik. Semakin besar 
request per second yang diberikan ke web server, 
maka tingkat error semakin besar dan reply rate 
semakin menurun. Hingga batas maksimum 28.000 
request per second, tingkat error menjadi 14.350% 
dan reply rate 85.650%.  
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Gambar 7. Grafik Persentase reply rate dan error 
rate konfigurasi skenario I 

 

Gambar 7 merupakan grafik persentase reply 
rate dan error rate dari pengujian konfigurasi 
skenario I. Pada 24.000 request per second 
merupakan awal kejenuhan web, web server tidak 
mampu melayani secara maksimal request yang 
dikirimkan oleh klien. Terdapat perbedaan hasil 
dari skenario I ini dengan konfigurasi default, yaitu 
perbedaan awal mula kejenuhan web server terjadi. 
Pada konfigurasi default, titik jenuh pertama terjadi 
pada 22.000 request per second, sedangkan pada 
konfigurasi skenario I ini terjadi pada 24.000 
request per second. Perbedaan ini dapat dilihat 
lebih jelas pada gambar 8 berikut. 

 

Gambar 8. Grafik Pembesaran Persentase reply rate 
dan error rate konfigurasi default 
 

Gambar 8 menunjukkan jumlah reply rate dan 
error rate untuk konfigurasi skenario I (perubahan 
pada MaxClient menjadi 512). Dari grafik sangat 
jelas terlihat bahwa pada 22.000 hingga 23.000 
request per second, web server dengan konfigurasi 
skenario I masih mampu melayani request 100%. 
Sehingga peningkatan jumlah maksimum proses 
(MaxClient) ini mampu menggeser tingkat error 
dari 22.000 menjadi 24.000 request per second. 
Semakin besar request per second diberikan maka 
persentase reply rate dan error rate antara skenario 
I dan default juga berbeda. Misalnya pada 28.000 
request per second, selisih reply rate adalah sebesar 
2.35%. 

 

Gambar 9. Grafik Persentase reply rate dan error 
rate konfigurasi skenario II 

 

 

Gambar 10. Grafik Pembesaran Persentase reply 
rate dan error rate konfigurasi default 

 

Pada Gambar 9 dan 10 di atas dapat diketahui 
persentase reply rate dan error rate pada skenario 
II (peningkatan MaxClient dari 512 menjadi 1024). 
Dari hasil yang diperoleh, terdapat peningkatan 
reply rate yakni rata-rata 0.6%. Hal ini 
menunjukkan peningkatan jumlah maksimum 
proses dari 512 ke 1024 meningkatkan jumlah rata-
rata reply rate. Jadi, secara keseluruhan, hasil dari 
perbandingan reply rate dan error rate dari 
konfigurasi default, skenario I dan skenario II 
menunjukkan bahwa peningkatan jumlah 
maksimum proses (MaxClient) dapat 
mengoptimalkan kemampuan reply rate. 
Peningkatan jumlah proses maksimum ini 
menyebabkan, web server Apache menciptakan 
proses yang lebih banyak sesuai jumlah yang 
didefinisikan pada file konfigurasi,  sehingga 
mempengaruhi jumlah request per second yang 
mampu dilayani dan mengurangi jumlah antrian 
request.  

 

Gambar 11. Grafik Perbandingan Standar Deviasi 
Konfigurasi Default, Skenario I dan II 
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Pada perbandingan standar deviasi (Gambar 
11), dapat diketahui bahwa standar deviasi pada 
skenario I berada dibawah konfigurasi default. 
Semakin besar request per second, standar 
deviasinya semakin berada di bawah standar 
deviasi konfigurasi default. Begitupun untuk 
skenario II, standar deviasi yang didapatkan lebih 
rendah lagi daripada skenario I. Standar deviasi 
rendah mengartikan bahwa penyebaran reply rate 
di setiap pengujian tersebar dekat dengan rata-rata 
pengujian sehingga menunjukkan kestabilan. 
Begitu juga untuk standar deviasi besar 
menunjukkan penyebaran paket data yang tersebar 
jauh dari rata-rata pengujian. Hal ini menunjukkan 
adanya ketidakstabilan dalam pengiriman paket 
data video conference. Jadi dapat disimpulkan 
bahwa web server dengan skenario II lebih stabil 
dibandingkan konfigurasi default dan skenario I, 
dengan demikian peningkatan  jumlah maksimum 
proses (MaxClient) ini terbukti dapat menjadikan 
web server Apache lebih stabil. 

 
9. Kesimpulan  
 

Dari penelitian ini dapat diambil beberapa 
kesimpulan sebagai berikut: 
a. Metode dan mekanisme kerja optimalisasi yang 

telah disusun pada tugas akhir ini dapat 
mengoptimalkan web server Apache. 

b. Keadaan optimal dapat dilakukan dengan 
mengubah nilai dari parameter jumlah proses 
maksimum Apache (MaxClient), pada file 
httpd.conf. 

c. Perubahan nilai (tuning) konfigurasi httpd.conf 
pada parameter jumlah proses maksimum 

Apache (MaxClient), dapat meningkatkan reply 
rate sertamenurunkan error rate dan 
menyebabkan web server lebih stabil. 
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Abstrak 

Penelitian bidang rekayasa semakin kompleks. Berbagai model matematika digunakan, matriks merupakan 
model yang paling sering digunakan dalam bidang citra digital serta jaringan komputer. Dengan semakin 
besarnya dimensi dari matriks tersebut, maka dibutuhkan waktu dan sistem komputer yang besar untuk 
menyelesaikannya. Solusi yang paling murah adalah dengan menggunakan komputasi parallel. MapReduce 
merupakan sebuah model Pemogramam paralel yang dapat melakukan perhitungan dengan metode terdistribusi 
dengan memanfaatkan procesor yang idle, sehingga perhitungan matriks menjadi lebih efisien. Perkalian matriks 
dijalankan dengan beberapa metode (Single Processor, Threads, dan MapReduce) untuk melihat performansi 
yang lebih baik dengan membandingkan Execution Time, CPU Usage, dan RAM Usage. Ternyata, peformansi 
MapReduce pada perkalian matriks lebih handal dari pada sistem komputasi yang diuji lainnya. 
 
Kata kunci : mapreduce, matriks, komputasi parallel  

 
 
 
1. Pendahuluan 
 

Perkembangan komputasi paralel terus 
meningkat, Google memperkenalkan sebuah 
framework yang sangat handal untuk komputasi 
paralel dan terdistribusi pada komputer menengah 
ke bawah, framework tersebut adalah MapReduce. 
MapReduce sangat mudah digunakan dan 
menghasilkan skalabilitas yang besar dengan 
tingkat toleransi yang sangat tinggi terhadap galat 
sehingga bila terjadi ganguan masih dapat 
dieksekusi [7]. Google dan Yahoo diketahui 
menggunakan sistem MapReduce pada sistem 
cluster-nya, salah satu fungsi MapReduce yang 
diterapkan pada perusahaan tersebut adalah untuk 
menganalisa log pencarian terhadap kecendrungan 
dari karakteristik pengguna[7]. Dalam bidang ilmu 
rekayasa untuk menganalisa suatu permasalahan 
yaitu dengan memodelkannya kedalam bentuk 
matematika seperti matriks. Adapun contohnya 
yaitu: data mining, citra digital [7]. 

Permasalahan pada operasi matriks ini adalah 
semakin besar ukuran problem yang harus 
dipecahkan semakin besar pula computational 
effort yang diperlukan baik dari segi memori 
maupun CPU time [6].  

Ada dua pendekatan yang dapat dilakukan 
yaitu: (i) mendesain robust algoritma untuk operasi 
matriks (ii) memanfaatkan idle processor dalam 
satu sistem jaringan. Pemaanfaatan idle processor 
dalam satu sistem jaringan dikenal dengan 

clustering [11]. Meng-cluster komputer telah diakui 
sebagai solusi untuk meningkatkan kecepatan 
dalam komputasi. 

Selanjutnya dalam penelitian ini performansi 
komputasi paralel dengan metode MapReduce 
diatas akan dibandingkan dengan komputasi  mesin 
tunggal yaitu metode Single Processor dan metode 
Threads pada perhitungan matriks. Dengan variable 
perbandingan execution time, CPU usage, dan 
memory usage. 

Dalam pembahasan berikutnya akan diuraikan 
pengertian komputassi parallel, hadoop dan 
MapReduce sebagai perkembangan terkini dalam 
komputasi paralel berformansi tinggi. Kemudian 
akan dijelaskan bagaimana MapReduce digunakan 
untuk salah satu operasi dasar perkalian matriks. 
Untuk metode MapReduce source codes perkalian 
matriks dapat diunduh dari http://trac.nchc.org.tw/ 
dengan melakukan beberapa perubahan untuk 
keperluan eksperimen.  
 
2. Landasan Teori 
 
2.1 Paralel Komputasi 
 

Komputasi paralel adalah melakukan 
perhitungan komputasi dengan menggunakan 2 atau 
lebih CPU/Processor dalam suatu komputer yang 
sama atau komputer yang berbeda dimana dalam 
hal ini setiap instruksi dibagi kedalam beberapa 
instruksi kemudian dikirim ke processor yang 

No Makalah : 184
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terlibat komputasi dan dilakukan secara bersamaan 
[2]. Untuk pembagian proses komputasi tersebut 
dilakukan oleh suatu framework yang betugas 
untuk mengatur komputasi misalnya MapReduce, 
MPI, dan lain - lain. 
Perbedaan antara komputasi tunggal dengan 
komputasi paralel yaitu: suatu permasalahan (job) 
dikerjakan secara antrian, dimana job yang menjadi 
header akan dieksekusi terlebih dahulu, sedangkan 
pada komputasi paralel  suatu permasalahan (job) 
dikerjakan secara terdistribusi, dimana job dipilah-
pilah (mapping) kedalam beberapa bagian 
selanjutnya akan didistribusikan kepada komputer 
atau CPU yang idle. 
 
2.2 Teknologi Cluster Server 

 
Clustering adalah penggunaan beberapa 

komputer, biasanya PC atau workstation UNIX, 
beberapa perangkat penyimpanan, atau interkoneksi 
yang kompleks, untuk membentuk apa yang tampak 
kepada pengguna sebagai sebuah sistem yang 
tunggal. Komputasi Cluster dapat digunakan untuk 
load balancing juga untuk kebutuhan high 
availability server atau ketersediaan server tingkat 
tinggi [8].  

Komputasi Cluster juga dapat digunakan 
sebagai bentuk sistem yang relatif murah, 
pemrosesan paralel untuk aplikasi ilmiah yang 
handal dalam interoperabilitas sistem operasi 
paralel dan implementasi yang paling baru dari 
kesemuanya diatas adalah implementasi dari 
Hadoop yang bisa diterapkan diberbagai kebutuhan 
sistem server. 
 
2.3 Hadoop 
 

Hadoop merupakan penelitian (top level 
project) dari apache software foundation. Hadoop 
hanya menyediakan layanan dasar kepada para 
pengembang untuk membangun cloud computing 
environment dengan menggunakan perangkat 
menengah kebawah dan API dari Hadoop. 
MapReduce framework dan Hadoop Distributed 
File System (HDFS) merupakan bagian utama dari 
Hadoop [9].  

Dalam mengembangkan Hadoop terdapat tiga 
kategori mesin diantaranya: Master node, slave 
node, dan klien. Master node menjaga dua fungsi 
utama agar Hadoop tetap berjalan yaitu mengatur 
data (HDFS) dan mejalankan fungsi komputasi 
paralel pada semua data (MapReduce). Namenode 
mangatur dan mengawasi fungsi penyimpanan data 
(HDFS), sedangkan Jobtracker mengatur dan 
mengawasi pemrosesan data secara paralel dengan 
metode MapReduce. Slave node mengatur beberapa 
mesin (komputer) dan melakukan pengaturan data 
serta menjalankan komputasi. Setiap slave memiliki 
Datanode dan Tasktracker daemon yang 
berkomunikasi dan menerima instruksi dari master 

node. Tasktracker deamon merupakan bagian dari 
Jobtracker sedangkan Datanode bagian dari 
Namenode. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada 
gambar 1 berikut ini. 

 
Gambar 1 Hadoop Server Role. [8]  

 
2.4 MapReduce 
 

MapReduce adalah framework yang 
diperkenalkan oleh Google pada tahun 2004 
tersebut merupakan sebuah model programming 
dan menghubungkan implemetasi dari pemrosesan 
dan menghasilkan data set yang besar. Framework 
ini terinspirasi dari konsep Map (memilah) dan 
Reduce (mengumpulkan) yang biasa digunakan 
pada functional programming [9]. 

Gambar 2 menggambarkan bagaimana kerja 
MapReduce untuk melakukan perkalian matriks.  
Input data dipecah-pecah menjadi beberapa logical 
chunks dan setiap chunk diproses oleh setiap 
komputer secara terpisah dengan menggunakan 
map task hal ini disebut dengan mapping. Hasil dari 
setiap proses yang dilakukan oleh komputer-
komputer tersebut dipartisi kedalam beberapa 
distinct sets, yang kemudian disusun. Setiap chunks 
yang telah tersusun akan didistribusikan ke reduce 
task hal ini disebut dengan reducer [10].  

   

 
Gambar 2 MapReduce 
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3. Pengembangan Perangkat Lunak 
 

Pada penelitian ini akan digunakan 3 model 
perkalian matriks yaitu : Single Procesor, Threads, 
dan MapReduce. Dalam pengembangan perangkat 
lunak ini akan dilakukan dengan tiga tahapan yaitu 
mendesain input, perkalian data matriks, dan 
mendapatkan output. 
 
3.1 Mendesain Input 
 

Matriks A dan B berbentuk persegi empat 
artinya memiliki dimensi n x n. Pada penelitian ini 
penulis menggunakan matriks dengan dimensi 500 
x 500, 1000 x 1000, 1500 x 1500, 2000 x 2000, 
2500 x 2500, 3000 x 3000. Matriks yang dibentuk 
dari bilangan real, dari 1 sampai dengan 10 tersebut 
akan berbentuk text file. Dari setiap dimensi akan 
terdapat dua file yang berbeda yang 
menggambarkan bentuk A dan B, disini akan 
dinamai dengan 500A dengan 500B, dan 
seterusnya. 
 
3.2 Pemrosesan Data Matriks 
 

Program perkalian matriks dengan metode 
MapReduce diunduh dari situs berikut : 
http://trac.nchc.org.tw/ diunduh pada tanggal 22 
maret 2011. Pada program penulis menyisipkan 
class writesequencematrik dan readsequencematrik 
sehingga file text matriks dapat diubah kedalam 
bentuk binary. Penyisipan ini dilakukan untuk 
memudahkan operasioanal eksperimen. 
 
a. Single Procesor 

Pada proses perkalian dengan metode Single 
Processor perkalian matriks berjalan sesuai antrian 
yang diberikan hingga perkalian selesai dan 
memberikan output. Bentuk antrian tersebut akan 
dijelaskan pada gambar 7 time slots. 

 
b. Threads 

Perkalian dengan menggunakan metode 
Threads adalah salah satu contoh bentuk komputasi 
paralel dengan memanfaatkan jumlah processor 
yang tersedia. Thread  adalah unit terkecil dari 
eksekusi suatu program. Thread mengeksekusi 
rangkaian instruksi satu demi satu. Ketika sistem 
menjalankan program, komputer akan membuat 
Thread baru. (Thread dalam konteks ini 
disebut proses). Instruksi-instruksi dalam program 
akan dieksekusi oleh Thread ini secara berantai, 
satu demi satu dari awal hingga akhir [9]. Thread 
tersebut “mati” jika program selesai dieksekusi. 

Dalam sistem komputer modern, beberapa 
Threads  tercipta dalam satu waktu. Program yang 
berjalan pada komputer dengan multiprosesor, 
multicore, dan hyper-threading, masing-masing 
processor atau core melakukan Thread yang 
berbeda–beda sehingga dengan menggunakan 

banyak Thread akan mempercepat eksekusi 
program, karena masing-masing Thread dijalankan 
secara terpisah. Keuntungan dari multi threaded 
meliputi peningkatan respon dari pengguna, 
pembagian sumber daya proses, ekonomis, dan 
kemampuan untuk mengambil keuntungan dari 
arsitektur multiprocessor 
 
c. MapReduce 

Perkalian matriks dengan metode 
MapRedcuce merupakan bentuk perkalian yang 
mendistribusikan setiap segmen perkalian ke 
komputer yang berada didalam cluster-nya 
(komputasi paralel). MapReduce bekerja dengan 
fungsi key dan value. Dimana setiap entri matriks 
akan diberikan key agar memudahkan 
pendistribusian value yang akan dieksekusi.  

Gambar 3 merupakan bagan alir dari metode 
MapReduce. Dari gambar 3 kita dapat melihat 
perbedaan dengan metode sebelumnya yaitu 
penambahan proses Map dan Reduce. Dimana Key 
adalah posisi matriks dan value adalah nilai entri 
dari matriks. Pemberian key dan value adalah 
penandaan dalam proses pendistribusian. 

Bagan alir pada metode Single Processor dan 
Threads tidak memiliki tugas Map dan Reduce. 
Skema berjalannya program tidak berbeda dengan 
MapReduce. 
 
3.3 Mendapatkan outputnya 
 

Output yang didapat berupa text file yang 
berisi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 
perhitungan matrik dan entri dari matrik C = A x B. 
Selain dari file matrik juga terdapat file output dari 
sar yang memberikan informasi persentase 
penggunaan processor. Kedua file ini berada 
terpisah karena berbeda aplikasi. Aplikasi sar 
tersebut merekam informasi dari variable (CPU, 
memory, Network, I/O, transfer statistic, dan lain-
lain) yang disimpan kedalam bentuk text file agar 
mudah untuk dianalisa. 

Proses mendapatkan output pada metode 
Single Processor dan Threads sama, output akan di 
cetak setelah melakukan semua perkalian dan 
penjumlahan. Sedangkan pada hadoop yang 
melakukan perkalian pada sistem terdistribusi maka 
setelah Jobtracker selesai melakukan 
perdistribusian tugas kepada semua Tasktracker 
maka proses perkalian terhadapat chunks dari 
matriks dan menjumlahkannya bekerja, selanjutnya 
Tasktracker akan mengirimakan hasil perkalian 
tersebut kepada Jobtracker. Selanjutnya Jobtracker 
akan memilah / mengatur berdasarkan key-nya serta 
menyimpan file matriks AB pada Namenode. 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2012, STMIK - STIKOM Bali 23-25 Pebruari 2012 

699 
 

 
Gambar 3 flowchart MapReduce 

 
4. Hasil dan Analisa 
 

Pengambilan data (Executin time, CPU Usage, 
Memory Usage) didapat dengan melakukan 
perkalian matriks pada dimensi 500, 1000, 1500, 
2000, 2500, 3000. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini dari Matrix Market [10]. Secara 
lengkap data tersebut dapat diunduh dari 
http://math.nist.gov/MatrixMarket/.  

Data (CPU Usage dan Memory Usage) 
didapat dengan menjalankan program sar pada 
komputer tersebut yang disimpan kedalam text file, 
sedangkan Execution Time didapat dengan 
menyisipkan fungsi timer pada program yang 
dijalankan. Aplikasi sar (systat) dapat diunduh dari 
www.systat.com  
 
4.1 Hasil Uji Coba 
 

Uji coba dilakukan sebanyak 10 (sepuluh) kali 
perkalian matriks untuk masing – masing dimensi 
sehingga didapat rata-rata waktu yang dibutuhkan 
untuk menyelesaikan perkalian. 
 
a) Single Procesor 

Data dari tabel 1 merupakan nilai rata-rata dari 
10 kali percobaan dengan menggunanakan metode 
Single Procesor. Data tersebut terdiri dari execution 
time, CPU usage, dan memori usage. 

 
Tabel 1 Execution Time, CPU and Memory Usage 

No Dimensi 
Waktu 
(detik) 

CPU 
(%) 

RAM 
(%) 

1 500 3.2 42.2 51.8 
2 1000 30.2 61.2 54.0 
3 1500 112.3 58.6 57.1 
4 2000 280.7 53.1 62.5 
5 2500 540.0 51.6 70.6 
6 3000 973.6 51.0 92.0 

b) Threads 
Data dari tabel 2 merupakan nilai rata-rata dari 

10 kali percobaan dengan menggunanakn metode 
Threads. Data tersebut terdiri dari execution time, 
CPU usage, dan memori usage. 
 

Tabel 2 Execution Time, CPU and Memory Usage 

No Dimensi 
Waktu 
(detik) 

CPU 
(%) 

RAM 
(%) 

1 500 1.9 63.8 81.4 
2 1000 13.3 79.4 83.6 
3 1500 29.4 92.3 86.2 
4 2000 72.3 94.9 89.9 
5 2500 142.0 97.6 95.7 
6 3000 973.6 51.0 92.0 

 
c) MapReduce 

Data dari tabel 3 merupakan nilai rata-rata dari 
10 kali percobaan dengan menggunanakn metode 
MapReduce. Data tersebut terdiri dari execution 
time, CPU usage, dan memori usage. 
 

Tabel 3 Execution Time, CPU and Memory Usage 

No Dimensi 
Waktu 
(detik) 

CPU 
(%) 

RAM 
(%) 

1 500 50.2 17.3 90.5 
2 1000 121 17.1 73.8 
3 1500 156.1 27.7 72.9 
4 2000 364.8 31.3 83.1 
5 2500 543.1 37.8 71.4 
6 3000 770.3 41.3 78.8 

 
4.2 Analisa Data 
 

Analisa dari perkalian matriks dilakukan 
dengan 3 metode yaitu : single prosesor, thread, 
mapreduce dengan menggunakan variabel 
execution time, persentase cpu usage, dan memori 
usage. 
 
a. Execution Time 

Execution Time merupakan banyaknya waktu 
yang dibutuhkan oleh program (perkalian matriks) 
untuk mengeksekusinya hingga selesai [11]. Waktu 
eksekusi dari setiap metode akan dibandingkan 
sehingga dapat disimpulkan dengan metode mana 
yang memiliki waktu yang lebih cepat.  

Gambar 4 menjelaskan perbandingan 
konsumsi waktu yang dibutuhkan untuk 
menyelesaikan perkalian matriks. Dari gambar 4 
terlihat bahwa perkalian matriks dengan 
menggunakan metode perkalian threads konsumsi 
waktunya lebih sedikit daripada yang lainnya. Hal 
ini dikarena metode Treads mengeksekusi 
rangkaian instruksi satu demi satu secara berantai 
sehingga mempersingkat waktu yang dibutuhkan. 
Akan tetapi hal tersebut juga akan berpengaruh 
pada konsumsi sumber daya yang berlebihan. 
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Pada metode Single Processor execution time-
nya sangat besar hal ini dikarenakan perhitungan 
matriks hanya dilakukan pada processor tunggal 
dan menggunakan metode antrian. Artinya 
perkalian matriks AB12 akan dilakukan setelah 
mengeksekusi perkalian matriks AB11 begitu 
seterusnya. 

Sedangkan dengan metode MapReduce waktu 
yang dibutuhkan juga sangat besar medekati atau 
sama dengan metode Single Processor. Dari 
penelitian ini penulis mencoba menyimpulkan 
execution time pada Thread lebih cepat dikarenakan 
tidak adanya traffic cost seperti pada metode 
MapReduce pada saat memilah (mapping) dan 
menggabungkan (reduce) data. 
 

 
Gambar 4 Grafik Perbandingan Execution time 

 
b. CPU Usage 

CPU usage merupakan besaran konsumsi cpu 
yang digunakan untuk menyelesaikan perkalian 
matriks pada ketiga metode tersebut. Pada Singel 
Procesor, persentase CPU pada terlihat begitu 
konstant pada angka dengan rata-rata 50 %, hal ini 
diakibatkan ketika aplikasi sar merekam data dan 
memberikan output dengan menjumlahkan kedua 
prosesor yang dimiliki oleh komputer. Apabila kita 
melakukan hal sebaliknya yaitu dengan membagi 
dengan 2 processor maka kita akan mendapatkan 
angka yang sangat besar rata-rata metode ini akan 
memakan 90% dari CPU yang menjalankan 
program. 

Pada metode Thread karena merupakan 
komputasi paralel maka akan menggunakan semua 
processor yang tersdia pada komputer, sehingga sar 
merekam data dengan persentase yang terus 
meningkat dengan meningkatnya ukuran dimensi 
dari perkalian matrik. 

Gambar 5 menjelaskan persentase pemakaian 
processor selama proses perkalian matriks 
dijalankan. Seperti terlihat pada grafik perkalian 
dengan metode Threads menggungakan CPU 
sangat besar rata-rata hampir 95%. Dibandingakan 
dengan yang lainnya maka dengan metode Threads 
sangat boros akan sumber daya. Hal ini diakibatkan 
metode Treads yang mengeksekusi rangkaian 

instruksi satu demi satu secara berantai sehingga 
menjadi sangat banyak eksekusi terhadap perkalian 
dengan harapan dapat diselesaikan dalam waktu 
singkat, seperti terlihat pada Gambar 4 dimana 
dengan menggunakan metode Thread perhitungan 
matriks lebih cepat selesai. 

Pada metode Single Procesor malah 
sebaliknya komsumsi daya rata-rata ada pada 50 %. 
Hal ini dikarenakan perkalian matriks hanya 
dilakukan dengan satu processor dan bersifat 
antrian. Hal tersebut dapat kita lihat dengan 
menggunak aplikasi monitoring yang tersedia pada 
sistem operasi. 

Konsumsi processor pada metode MapReduce 
sangat rendah rata-rata 35% hal ini dikerenakan 
MapReduce dengan sistem mapper membagi 
eksekusi perkalian matriks kepada processor yang 
idle pada cluster Hadoop.  Maka dengan metode 
MapReduce lebih efisien dalam penggunaan CPU 
dibandingkan dengan metode lainnya. 
 

 
Gambar 5 Grafik Perbandingan CPU Usage 

 
c. Memory Usage 

Memori Usage merupakan besaran memori 
yang digunakan untuk menyimpan data selama 
proses perkalian matrik (program) berjalan 
sehingga data hasil perkalian tersebut disimpan 
secara permanen atau dihapus. Besaran pemakaian 
memori tersebut akan dibandingkan dengan ketiga 
metode tersebut. 

Gambar 6 menjelaskan perbandingan 
pemakaian memori selama proses perkalian matriks 
berjalan. Pada Single Processor proses perkalian 
matriks berdasarkan antrian sehingga pemakaian 
memori berangsur-angsur naik berdasarkan besaran 
dimensi hingga batas kemampuan memori. 
Sedangkan pada Threads kebutuhan akan memori 
sangat besar karena metode Threads mengeksekusi 
rangkaian instruksi satu demi satu secara berantai 
dan menyimpannya didalam memori untuk 
sementara, hal ini mengakibatkan memori akan 
sangat terkuras, ketika penulis menaikan dimensi 
perkalian menjadi 3500 ternyata sumber daya 
(RAM) dari komputer tersebut tidak mencukupi 
sehingga perkalian dibatalkankan karena memori 
tidak cukup.  

Pada metode Mapreduce seperti terlihat pada 
Gambar 6 rata-rata pemakaian memori pada 80 % 
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dari kemampuan memori, hal ini dikarenakan 
MapReduce bekerja dengan file system HDFS yang 
menyimpan file-file terdistribusi tidak pada RAM 
sehingga konsumsi RAM hanya digunakan untuk 
menyelesaikan perkalian saja. 
 

 
Gambar 6 Grafik Perbandingan Memory Usage 

 
5. PENUTUP 
 

Perkalian matriks dengan metode Threads 
mengeksekusi perkalian dengan waktu yang singkat 
dari pada metode lainya. Akan tetapi memerlukan 
sumber daya komputer yang besar.  

Perkalian matriks dengan metode Single 
Procesor mengeksekusi perkalian dengan waktu 
yang lebih lama dan sumber daya yang besar. 
Sedangkan dengan MapReduce perkalian matriks 
dieksekusi dengan waktu yang lama hal ini 
dikarenakan ada traffic cost akan tetapi konsumsi 
sumber daya lebih rendah dari pada yang lainnya.  

Sehingga dapat disimpulkan metode 
MapReduce lebih handal  daripada dengan metode 
lainnya. 
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Abstrak 

IP  address merupakan sebuah alamat yang  digunakan untuk pengiriman paket data melalui jaringan komputer. 
IP address yang umum digunakan saat ini adalah IPv4. Pertambahan user yang semakin banyak menyebabkan 
IPv4 mencapai batas maksimum. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka dikembangkan jenis IPv6. 
Secara langsung IPv4 tidak dapat dihubungkan dengan IPv6. Diperlukan suatu sistem tunneling untuk 
mengintegrasikan kedua IP tersebut.  Salah satu metode tunneling yang digunakan yaitu tunneling teredo (6 to 
4). Teredo(6 to 4)  merupakan tunneling otomatis dengan  melewatkan paket IPv6 kedalam paket UDP IPv4. 
Oleh karena itu,  perlu adanya evaluasi terhadap pengaruh  tunneling teredo(6 to 4)  pada link jaringan. Nilai 
yang dihasilkan tunneling teredo (6 to 4) kemudian dibandingkan dengan IPv6 native. Parameter yang diuur 
dalam penelitian ini yaitu throughput, jitter, packet loss. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan 
aplikasi iperf. Hasil yang didapat dalam penelitian ini throughput tunneling teredo (6 to 4 ) lebih rendah 
dibandingkan dengan IPv6 native.  Jitter pada IPv6 native lebih rendah dibandingkan tunneling teredo (6 to 4). 
Packet loss yang dihasilkan pada tunneling teredo (6 to 4) lebih besar dibandingkan IPv6 native. Keseluruhan 
pengujian menunjukkan IPv6 native lebih baik dan stabil dibandingkan tunneling teredo (6 to 4), namun 
perbedaan yang dihasilkan tidak terlalu besar.  
 
Kata kunci : IP address, IPv4, IPv6, tunneling teredo (6 to 4), dan native 
 
 
1. Pendahuluan 

 
Teknologi jaringan komputer berkembang 

semakin pesat seiring banyaknya user yang 
memanfaatkan layanan ini. Pada sistem jaringan 
komputer terdapat IP (Internet Protocol). IP 
digunakan untuk proses pengalamatan di jaringan 
computer. Internet Protocol(IP) yang lebih dikenal 
secara umum dan digunakan saat ini adalah IPversi 4 
atau IPv4[1]. Secara teori IPv4 ini mampu 
mencakup hingga 4 miliar host komputer yang 
dialamatkannya. Jumlah tersebut tidak mencukupi 
untuk memenuhi kebutuhan di masa yang akan 
datang, terlebih lagi dengan akan digunakan IP 
sebagai teknologi pada jaringan core platform NGN 
(Next Generation Network). 

IPv6 adalah salah satu jenis pengalamatan 
jaringan yang juga di pergunakan dalam lingkup 
protokol jaringan TCP/IP yang menggunakan 
protokol IP versi 6. IPv6 sendiri merupakan suatu 
langkah baru untuk meminimalisir permasalahan 
kekurangan pengalamatan host yang terjadi. Versi IP  
baru ini  dirancang untuk suatu tindakan evolusiner 
dari IPv4 [2].  

Secara langsung IPv4 dengan IPv6 tidak bisa 
dihubungkan, sehingga dibutuhkan proses integrasi 
dari kedua IP address tersebut. Metode integrasi 
kedua jenis IP ini dikenal dengan dualstack, 
translation dan tunneling[3]. Dalam penelitian 

digunakan metode tunneling. Metode tunneling 
digunakan untuk melewatkan paket data IPv6 dalam 
jaringan IPv4 tanpa harus menciptakan infrastruktur  
jaringan baru. Beberapa metode dari tunneling yaitu 
6 to 4, 6 over 4, ISATAB, dan teredo[4]. IETF 
menetapkan standart dari beberapa metode tunneling 
tersebut kedalam RFC 3056(6 to 4), RFC 2529(6 
over 4), RFC 4214(ISATAB), dan RFC 
4380(teredo). Dari beberapa metode tuneling 
tersebut, teredo merupakan metode tunneling yang 
memberikan konektivitas IPv6 penuh  untuk host 
IPv6 mampu berada di internet IPv4. Teredo 
merupakan salah satu metode transisi menggunakan 
tunneling otomatis. Mekanisme transisi teredo 
menggunakan metode 6 to 4 dan bekerja di belakang 
NAT. Dalam penelitian ini, pengujian performance 
hanya di lakukan pada tunneling teredo(6 to 4) tanpa 
menggunakan NAT. Hal ini dilakukan untuk 
mengetahui pengaruh dari tunneling teredo(6 to 4) 
secara murni tanpa ada pengaruh dari NAT. 
sehingga performance dari IPv6 native dengan 
tunneling teredo (6 to 4). Prinsip kerja dari teredo 
dengan meng-engkapsulasi paket IPv6 kedalam 
paket UDP IPv4[5]. 

IPv6 mempunyai format alamat dan header 
yang berbeda dengan IPv4. Secara langsung IPv6 
tidak dapat interkoneksi dengan IPv4. Hal ini 
tentunya akan menimbulkan masalah terhadap 
implementasi IPv6 di jaringan internet IPv4 yang 
telah ada. Sebagai solusi dari masalah tersebut 

No Makalah : 185
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diperlukan suatu mekanisme transisi IPv6. 
Mekanisme trasisi menpunyai beberapa metode, 
salah satunya dengan tunneling teredo (6 to 4). 
Tunneling teredo (6 to 4) merupakan mekanisme 
transisi untuk melewatkan paket IPv6 pada jaringan 
IPv4 tanpa mengubah infrastruktur  dari jaringan 
IPv4.  

Mekanisme transisi IPv4 ke IPv6 dengan 
tunneling teredo (6 to 4) belum diketahui 
pengaruhnya terhadap performance jaringan. Tugas 
akhir ini dibuat untuk mengevaluasi pengaruh 
transisi dengan tunneling teredo (6 to 4) terhadap 
kinerja jaringan komputer. 

 
 

2. Persamaan Matematika 
 

Pada pengujian ini parameter yang diukur adalah  
throughput, jitter , packetloss yang dihasilkan pada 
kedua topologi jaringan yaitu IPv 6 native dan 
tunneling. 
a. Throughput 

Throughput adalah kemampuan sebenarnya 
suatu jaringan dalam melakukan pengiriman 
data. Biasanya throughput selalu dikaitkan 
dengan bandwidth. Karena throughput memang 
bisa disebut juga dengan bandwidth dalam 
kondisi yang sebenarnya. Throughput 
dirumuskan sebagai berikut : 
 

 Throughput =                 Paket diterima         (1) 
                          Waktu Masuk dan Waktu Akhir   

 
b. Jitter 

Jitter merupakan variasi delay yang terjadi 
akibat adanya selisih waktu atau interval antar 
kedatangan paket di penerima. Variasi tersebut 
dapat berupa panjang antrian, waktu pengolahan 
data dan waktu pennghimpunan ulang paket 
paket diakhir perjalanan jitter. Jitter dapat 
dikalkulasingan sesuai dengan rumus sebagai 
berikut: 

 Jitter(i) = (  -  ) – (  -  )         (2) 

Ket:  
Ri = Received Time 
Si = Sent Time 

 
c. Packet Loss 

Packet loss merupakan banyaknya paket yang 
gagal mencapai tempat tujuan paket tersebut 
dikirim. Ketika packet loss besar maka dapat 
diketahui bahwa jaringan sedang sibuk atau 
terjadi overload. Packet loss mempengaruhi 
kinerja jaringan secara langsung. Ketika nilai 
packet loss suatu jaringan besar, dapat dakatakan 
kinerja jaringan tersebut jelek. Berikur rumus 
dari packet loss: 

 Packet loss =  x 100%       (3) 

 

Untuk memperoleh nilai dari ukuran 
penyebaran data, maka dibutuhkan penghitungan 
rata-rata dan standar deviasi. Rata-rata dalam 
statistika deskriptif dirumuskan sebagai berikut : 

X = 
n

X
n

i
i

                                                        (4) 

X  adalah simbol dari rata-rata data dan 
iX  

adalah simbol dari nilai pada interval data, n  adalah 
simbol dari banyaknya data dan i  adalah simbol dari 
interval data. Secara umum, standar dari statistika 
deskriptif ini dirumuskan sebagai berikut: 
 
S = 

1

)( 2




n

XX
n

i
i

                                          (5) 

S merupakan simbol dari standar deviasi, n  
merupakan simbol dari banyaknya data, i  
merupakan simbol dari interval data, X  merupakan 
simbol dari rata-rata data dan 

iX  
merupakan simbol 

dari nilai pada interval data. 
Dalam ilmu statistik, standar dari deviasi yang 
digunakan untuk membandingkan suatu penyebaran 
atau penyimpangan data dari dua kelompok atau 
lebih. Jika standar deviasi suatu data tersebut kecil 
maka menunjukkan data-data tersebut berkumpul di 
sekitar rata-rata hitungnya, dan apabila standar 
deviasinya besar menunjukkan penyebaran yang 
besar dari nilai rata-rata hitungnya [6]. 
 
3. Dasar Teori 

Internet Protocol (IP) merupakan suatu bagian 
yang sangat penting pada sistem jaringan komputer. 
Secara umum IP yang digunakan saat ini adalah IP 
versi 4 atau IPv4[1]. Pada dasarnya, alamat IPv4 
terdiri dari 32-bit yang di bagi menjadi empat octet 
dan setiap octet terdiri dari 8-bit. IPv4 sendiri terbagi 
menjadi beberapa kelas, yaitu kelas A, B, C, D dan 
E contoh dari IPv4 yaitu 192.168.1.1. Secara teori 
IPv4 ini mampu mencakup hingga 4 miliar host 
komputer yang dialamatkannya. Jumlah tersebut 
tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan di 
masa yang akan dating. 

IPv6 adalah salah satu jenis pengalamatan 
jaringan yang juga di pergunakan dalam lingkup 
protokol jaringanTCP/IPyang menggunakanprotokol 
IP versi 6. IP address ini memiliki ukuran 128-bit 
(16-byte), dan secara teoritis dapat mengalamati 
hingga 2128=3,4 x 1038 host komputer di seluruh 
dunia. Sehingga begitu besar jumlah pengalamatan 
host yang dapat dicakup oleh IP jenis ini.   Contoh 
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alamat IP versi 6 adalah 
21DA:00D3:0000:2F3B:02AA:00FF:FE28:9C5A. 

IPv6 sendiri merupakan suatu langkah baru 
untuk meminimalisir permasalahan kekurangan 
pengalamatan host yang terjadi. Versi IP  baru ini  
dirancang untuk suatu tindakan evolusiner dari IPv4 
[2]. 

 
3.1 Perbandingan IPv4 dengan IPv6 

Sebagai pengembangan dari IPv4, IPv6 
mempunyai banyak kelebihan di bandingkan 
protokol IPv4, antara lain[7]: 
a. Jumlah alamat yang sangat besar  
b. Penyederhanaan format header 
c. Konfigurasi Alamat stateless dan statefull 
d. Dukungan terhadap QoS (Quality of Service) 
e. Dukungan keamanan yang lebih baik 

 
 
3.2 Metode Pengalamatan IPv6 

 
IPv6 mempunyai alamat yang lebih banyak di 

bandingkan IPv4. IPv6 memiliki panjang alamat 128 
bit yang di bagi ke dalam 8 blok berukuran 16 bit 
yang di konversikan ke dalam heksa desimal 
berukuran 4 digit. Setiap blok bilangan heksa 
desimal tersebut di pisahkan dengan tanda titik dua 
(:). Format notasi yang di gunakan IPv6 sering 
disebut colon-hexadecimal format, berbeda dengan 
IPv4 yang menggunakandotted-decimal format [3].  

Pada IPv6 juga ada tiga tipe pengalamatan yang 
berbeda, pengalamatan tersebut antara lain: 
1. Unicast 

Alamat unicast adalah alamat yang diberikan ke 
antar muka IPv6. Sebuah paket yang dikirim 
unicast akan sampai pada interface yang di 
identifikasi oleh alamat tersebut. Alamat unicast 
biasanya di gunakan dalam komunikasi one-to-
one- atau peer-to-peer. 

2. Multicast 
Multicastmerupakan metode pengalamatan 
untuk beberapa interfaces sekaligus. Biasanya 
dimiliki oleh node yang berbeda. Alamat 
multicastbiasa digunakan dalam komunikasi 
onetomany. 

3. Anycast 
Alamatanycastmerupakan metode pengalamat 
untuk beberapa interfaces sekaligus. Paket  
yang dikirim menuju alamat anycast hanya 
dikirim ke salah satu antar muka saja, biasanya 
antar muka yang paling dekat berdasarkan 
pengukuran jarak oleh routingprotocol. 

 
3.3 Mekanisme transisi IPv4 ke IPv6 

 
Ada bermacam-macam metode yang di gunakan 

dalam memudahkan transisi IPv4 ke IPv6. Secara 

garis  besar  ada tiga metode transisi IPv4 ke IPv6 
yaitu dualstack, tunneling, translation. 

 
 

3.4 Teredo 
Teredo merupakan salah satu metode transisi 

IPv4 ke IPv6 yang menggunakan tunneling otomatis. 
Teredo merupakan salah satu teknologi transisi IPv6 
yang dapat digunakan untuk menghubungkan node-
node IPv4 menuju host IPv6. Prinsip kerja dari 
teredo dengan mengengkapsulasi paket IPv6 ke 
dalam paket UDP IPv4 [3]. 

 
3.4.1 Komponen Teredo 
 

Teredo mempunyai beberapa komponen yaitu 
teredo client, teredo server, teredo relay, dan teredo 
host specific relay[7]. 
1. Teredo Client 

Teredo client adalah komputer hostdi dalam 
jaringan IPv4 murni (native) yang ingin 
terhubung dengan jaringan IPv6. Teredo client 
merupakan software pada host IPv6/IPv4 
memungkinkan untuk berpartisipasi dalam 
teknologi transisiteredo. 

2. Teredo Server 
Teredo server merupakan sebuah node yang 
membantu dalam penyediaan konektivitas IPv6 
untuk teredo client. Fungsi utama teredo server 
adalah membantu teredo client (host IPv4) 
untuk membentuk alamat IPv6nya. 

3. Teredo Relay 
Teredorelaymerupakan router yang terhubung 
dengan jaringan IPv4 maupun jaringan IPv6 dan 
mampu melewatkan paket antara teredo client 
pada jaringan IPv4 dengan host IPv6 murni. 
Teredo relay beroperasi pada port yang sama 
dengan teredo server. 

4. Teredo Host-spscific Relay 
Teredo Host-spscific Relay adalah teredo relay 
yang menjangkau layanan terbatas hanya pada 
satu-satunya hostteredoclient di mana ia 
terhubung dana dijalankan, sehingga tidak 
dibutuhkan bandwith atau syarat-syarat yang 
khusus. 

 
3.4.2 Pengalamatan Teredo 

 
Teredo memiliki format alamat tertentu yang 

membuat paket teredo di kenali dalam jaringan. 
Format alamat teredo tersusun atas field-field seperti 
gambar berikut. 
1. TeredoPrefix 
2. TeredoServer IPv4 address 
3. Flags 
4. Obscured External Port 
5. Obscured External Address 
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3.4.3 Cara Kerja Teredo 
 

Prinsip kerja dari teredo adalah dengan 
mengenkapsulasi paket IPv6 ke dalam paket UDP 
IPv4. Teredo merupakan metode  tunneling otomatis 
yang bekerja dengan bantuan teredo client, teredo 
host specific relay, teredo relay, teredo server dan 
IPv6 host. 

Proses kerjanya ketika teredo client, sebagai 
pihak yang melakukan permintaan koneksi 
mengirim paket request ke alamat IP publik teredo 
server. Teredo server merespons dengan cara 
mengirim paket serta melakukan proses yang di 
sebut kualifikasi terhadap teredo client. Selanjutnya 
clientakan menyusun alamat IPv6 teredo 
berdasarkan router advertisement yang diterimanya. 
Setelah mendapat alamat IPv6 teredo, maka client 
dapat berkomunikasi dengan client IPv6 lainnya 
melalui teredo relay[9]. 

 
4. Konfigurasi Jaringan 

 
Adapun topologi jaringan yang digunakan 

secara umum: 

 
Gambar 1 Topologi jaringan secara umum. 

 
Pengujian dilakukan dalam dua kondisi topologi 

jaringan, yaitu topologi IPv6 native dan topologi 
jaringan tunneling teredo(6 to 4). Pada pengujian ini 
diberikan variasi data yang berbeda yang dilakukan 
selama 60 second dan diulang sebanyak 10 kali.  

 
5. Hasil dan Pembahasan 
5.1 Analisa Topologi Jaringan 

Ada dua topologi yang di gunakan dalam 
penelitian ini. Kedua topologi tersebut yaitu topologi 
jaringan IPv6native dan topologi jaringan tunneling 
teredo(6 to 4) sesuai dengan pembahasan di bab 3 
sebelumnya. Penelitian ini berpengaruh pada 
beberapa faktor seperti hardware, software, 
bandwith dan beban kerja yang digunakan. Faktor 
tersebut menentukan baik buruknya performance 
jaringan pada sebuah jaringan komputer. Selain itu 
faktor tersebut juga menentukan berapa besarnya 
jitter, packetloss dan throughput yang diberikan 
dalam sebuah koneksi jaringan komputer. 
 
5.2 Analisa Data pada Jaringan Ipv6 dan 

Tunneling 
 
5.2.1 Functional Test 

Fuctional test merupakan gambar hasil uji coba 
yang diambil pada komputer client dengan 
mengakses web server dan FTP server. Dari akses 
tersebut maka dapat dilihat koneksi dari computer 

client terhadap server elah terhubung. Berikut 
merupakan akses webserver dan FTP server dengan 
menggunakan aplikasi web browser Mozilla firefox 
yang ditunjukkan pada Gambar 2 dan Gambar 3 

 

 
Gambar 2 Tampilan webserver pada komputer client 
 

Gambar 2 merupakan hasil integrasi dari kedua 
IP address telah berhasil.  Integrasi ini merupakan 
proses koneksi yang dilakukan oleh client IPv4 
dengan server IPv6. Client IPv4 mengakses 
webserver pada  sever IPv6 seperti yang di 
tampilkan pada Gambar 1 di atas. 
 

 
Gambar 3 Tampilan FTP server pada komputer 

client 
 

Dari Gambar 3  merupakan client dari IPv4 
melakukan akses server IPv6. Proses tersebut 
dilakukan dengan mengakses FTP serverpada server 
IPv6 yang dilakukan oleh client IPv4 seperti yang di 
tampilkan pada Gambar 4.2 di atas.  
5.2.2 Analisa PerformanceTest 

 
Pengujian performance dilakukan dengan data  

yang bervariasi yang dilakukanpada protocol 
koneksi TCP dan UDP. Data berupa variasiukuran  
windowsize pada TCP dan datagrampada UDP. 
Variasi datagram UDP merupakan prosedur standar 
untuk mendapatkan nilai dari jitter dan packetloss 
yang minimum. Pengujian yang dilakukan pada 
setiap variasi windows size dan datagram dilakukan 
selama 60 second dengan waktu yang konstan. 

 
5.2.2.1 Analisa perbandingan throughput pada 

IPv6 native dan tunneling teredo(6 to 4) 
 

Perbandingan keseluruhan rata-rata troughput 
dapat dilihat pada gambar 4 di bawah ini. 
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Gambar  4 Grafik perbandingan throughput IPv6 

native dengan tunneling teredo(6 to 4). 
 

Gambar 4 menunjukkan  rata-rata throughput 
IPv6 native lebih tinggi nilainya di bandingakan 
dengan nilai throughput tunneling teredo(6 to 4). 
Lebih rendahnya throughput yang dihasilkan 
tunneling teredo(6 to 4) ini disebabkan adanya 
engkapsulasi. sebagai mana yang kita ketahui 
seluruh pengiriman paket data pada tunneling 
teredo(6 to 4) harus di engkapsulasikan dulu 
sebelum dikirim ke relay.  

 
5.2.2.2 Analisa perbandingan Jitter pada IPv6 

native dan tunneling teredo(6 to 4)  
 

Perbandingan jitter keseluruhan dari kedua 
topologi tersebut dapat dilihat pada Gambar 5 

 

 
Gambar 5 Grafik perbandinganjitter IPv6 native 

dengan tunnelingteredo(6 to 4) 
 

Pada Gambar 5 Jitter tunneling teredo(6 to 4) 
lebih besar dihasilkan dibandingkan IPv6 native. 
Besarnya jitter pada tunneling teredo(6 to 4) 
disebabkan oleh route yang digunakan IPv6 native 
dan tunneling teredo(6 to 4) yang berbeda. Pada 
tunneling teredo(6 to 4) route yang digunakan harus 
melakukan pengengkapsulasian data. Sehingga 
proses pengiriman paket membutuhkan waktu lama 
dibandingkan IPv6 native. Selain itu besarnya nilai 
jitter juga disebabkan oleh besarnya beban traffik 
dan tumpukan antar paket (congestion) dalam proses 
pengiriman, hal ini juga menpengaruhi dari nilai 
jitter. 

 

5.2.2.3 Analisa perbandingan packetloss pada 
IPv6 native dan tunneling teredo(6 to 4)  

Berikut rata-rata dari keseluruhan paket loss 
yang dihasilkan dari kedua topologi jaringan tersebut 
di lihatpada Gambar 4.5. 
 

 
Gambar 6 Perbandingan packetloss IPv6 native 

dengan tunneling teredo(6 to 4) 
 

Dari Gambar 6 packetloss yang dihasilkan 
berbanding terbalik dengan datagram yang 
diberikan. Makin besar datagram yang diberikan 
maka makin besar pula packetloss yang dihasilkan.  
Persentase packetloss yang tinggi umumnya 
menginfikasi adanya kongesti yang terjadi dalam 
jaringan. Pada penelitian ini perbandingan 
packetloss juga dihasilkan pada topologi jaringan 
tunneling teredo(6 to 4) dan topologi jaringan IPv6 
native.  Ini disebabkan pemakain route yang berbeda 
dari kedua topologi.  

 
5.2.2.4 Standart deviasi perbandingan nilai 

throughput pada IPv6 native dan 
tunneling teredo(6 to 4)  
 

Data standar deviasi throughput di tampilkan 
dalam bentuk tabel dapat di lihat pada Gambar 4.6 
berikut. 

 

 
Gambar 7 Standar deviasi perbandingan throughput 

IPv6 native dengan tunnelingteredo(6 to 4). 
 

Gambar 7 dapat kita lihat IPv6 native nilai 
standar deviasinya lebih rendah dibandingkan  
dengan tunneling teredo(6 to 4). Jadi dapat di 
simpulkan bahwa sebaran throughput IPv6 native 
lebih baik jika dibandingkan dengan menggunakan 
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tunneling teredo(6 to 4). Dengan demikian IPv6 
native lebih stabil dibandingkan tunneling teredo(6 
to 4). 

 
5.2.2.5 Standar deviasi perbandingan nilai jitter 

pada IPv6 native dan tunneling teredo(6 to 
4)  

 
Nilai standar deviasi  jitter di dilihat pada 

Gambar 8. Gambar 8 menunjukkan jitterIPv6 native 
relative lebih kecil dibandingkan dengan jitter 
tunneling teredo(6 to 4). Kecilnya jitter yang 
dihasilkan oleh IPv6 native menunjukkan kestabilan 
dari IPv6 native dibandingkan tunneling teredo(6 to 
4). Jadi dapat disimpulkan, penggunaan IPv6 native 
lebih baik dibandingkan dengan menggunakan 
tunneling teredo(6 to 4). 

 

 
Gambar 8 Perbandingan standar deviasi jitter IPv6 

native dengan tunnelingteredo(6 to 4). 
 

5.2.2.6 Standar deviasi perbandingan nilai 
packetloss pada IPv6 native dan tunneling 
teredo(6 to 4)  

 
Paket loss pada kedua topologi jaringan tersebut 

lebih besar pada topologi tunneling, hal ini kita liat 
pada rata-rata yang di berikan pada Tabel 4.6. 
standar deviasi dari paket loss tersebut merupakan 
sebaran data paket loss yang di hasilkan setiap 
pengujian. Perbandingan lebih jelasnya dapat dilihat 
pada Gambar 9. 

 

 
Gambar 9 Perbandingan standar deviasi packetloss 

IPv6 native dengan tunnelingteredo(6 to 4) . 
 

Gambar 4.8tidak menunjukkan perbandingan 
sebaran nilai packetloss pada IPv6 native dan 
tunneling. Tetapi pada datagram 1470 bytes dan 
2940 byte IPv6 native tidak terjadi packetloss. 

Berbeda dengan tunneling, sebaran data  packetloss 
dapat terjadi dengan ukuran datagram kecil. Ini 
dapat disimpulkan pada kestabilan  packetloss  
kedua topologi mempunyai kesamaan, hanya saja 
IPv6 native tidak terjadinya paket loss pada ukuran 
datagram yang kecil 

 
6. Kesimpulan 

Dari penelitian yang sudah dilakukan maka 
dapat di ambil kesimpulan  sebagai berikut. 

1. Tunneling teredo(6 to 4) merupakan solusi 
dari perkembangan IPv6 sehingga kedua IP 
address tersebut dapat dihubungkan dalam 
satu jaringan komputer. 

2. Tunneling teredo(6 to 4) menyebabkan cost 
throughput  yang lebih rendah  dibandingkan 
dengan IPv6 native.  

3. Jitter yang dihasilkan pada IPv6 native lebih 
rendah dibandingkan dengan tunneling 
teredo(6 to 4). 

4. Penggunaan tunneling teredo(6 to 4) tidak 
terlalu berpengaruh terhadap performance 
jaringan. 

5. Nilai  yang dihasilkan dari tunneling teredo(6 
to 4) tidak terlalu menpengaruhi performance 
jaringan komputer. Untuk itu tunneling 
teredo (6 to 4) bisa jadi alternative sebagai 
metode intregasi kedua IP tersebut. 
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Abstrak 
 

Pada umumnya, peta digunakan sebagai suatu asosiasi dari Sistem Informasi Geografis (SIG). Informasi yang 
terkandung pada suatu peta dapat beragam, sesuai kebutuhan pembuat atau pengguna. Seiring dengan perkembangan 
media digital dan bentuk komunikasinya, aplikasi SIG juga berkembang dengan makin memudahkan diakses dan 
tersebarnya informasi. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai aplikasi peta online, salah satunya adalah Google 
Maps. Penggunaan Google Maps yang dapat dikostumisasi dengan menyediakan API dapat dimanfaatkan untuk 
membentuk suatu aplikasi SIG mengenai kondisi geografis dan sosial kampus Universitas Budi Luhur (UBL) 
Ciledug. 
 
Kata kunci: SIG, peta, google maps, web, UBL 
 
1. Pendahuluan 
Suatu peta SIG haruslah interaktif dimana pengguna 
dapat menjelajah peta, melihat detil suatu lokasi dan 
lain sebagainya. Adanya jaringan internet dan 
berkembangannya bahasa pemrograman web 
melengkapi kebutuhan SIG akan sifat interaktif ini. 
Sehingga muncullah aplikasi peta online seperti 
Google Maps. 
SIG UBL yang akan dibuat harus dapat merangkum 
kondisi geografis dan dapat menyajikannya ke 
pengguna. Selain itu, hal penting lainnya adalah 
aksesibilitas dari SIG UBL. Sistem ini harus 
diletakkan pada lokasi dimana semua orang dapat 
mengaksesnya. Oleh karena itu penyediaan SIG pada 
UBL dengan berbasis web dianggap tepat. 
Penelitian dilaksanakan dengan tujuan untuk 
menjelaskan mengenai perancangan, rencana 
pengujian, implementasi dan analisa pengujian dari 
suatu aplikasi SIG pada areal kampus Universitas 
Budi Luhur (UBL) Ciledug yang berbasis web 
dengan menggunakan Google Maps. Hal-hal yang 
akan dibahas pada penelitian ini terfokus pada proses 
perancangan hingga implementasi suatu aplikasi SIG 
pada areal kampus Universitas Budi Luhur (UBL) 
Ciledug yang berbasis web dengan menggunakan 
Google Maps. Selain itu juga akan dibahas mengenai 
ujicoba serta analisa dari kinerja aplikasi tersebut. 
 
2. Tinjauan Pustaka 
Karakteristik SIG 
Sistem Informasi Geografis mempunyai karakteristik, 
yaitu : 

a.  Merupakan suatu sistem hasil 
pengembangan perangkat keras dan 
perangkat lunak untuk tujuan pemetaan 

b.  Melibatkan ahli geografi, informatika dan 
komputer, serta aplikasi terkait 

c.  Masalah dalam pengembangan meliputi : 
cakupan, kualitas dan standar data, struktur, 
model dan visualisasi 

     data, koordinasi kelembagaan dan etika, 
pendidikan, expert system & decision 
support system 

d. Perbedaannya dengan Sistem Informasi 
lainnya; data dikaitkan dengan letak 
geografis 

e.  Bukan hanya sekedar merupakan 
pengubahan peta konvensional (tradisional) 
ke bentuk peta digital untuk 

     kemudian disajikan (dicetak/diperbanyak) 
kembali. 

f.  Mampu mengumpulkan, menyimpan, 
mentransformasikan, menampilkan, 
memanipulasi, memadukan dan  

    menganalisis data spasial dari fenomena 
geografis suatu wilayah. 

g.  Menyimpan data dasar yang dibutuhkan 
untuk penyelesaian suatu masalah. (masalah 
perubahan iklim perlu informasi dasar 
seperti curah hujan, suhu, angin, kondisi 
awan).  

 
3. Perancangan Dan Implementasi Sistem 
 
 
Perancangan Sistem 
 
Konfigurasi sistem: 
  

No Makalah : 186
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Gambar 1.  Arsitektur global system yang akan 
dibangun 

Web browser dipergunakan oleh user untuk 
melakukan akses data. Apabila situs peta ini dibuka, 
maka browser akan mengunduh tampilan situs 
dengan program berbasis Google Maps API yang 
terdapat pada web server. Program dengan tampilan 
web inilah yang berinteraksi secara interaktif dengan 
pengguna. Pada saat terdapat permintaan dari user 
untuk mengakses database, maka database tersebut 
akan dipanggil ke dalam program. Lalu dilakukan 
request data yang diminta ke web server Google 
Maps. Hasilnya adalah berupa gambar peta, serta 
objek-objek yang dimiliki oleh Google Maps. Hasil 
ini dikembalikan ke web server, untuk selanjutnya 
dikembalikan ke web browser. 
Aplikasi ini memiliki tiga fitur utama yaitu 
menampilkan objek berdasarkan kategori, pencarian 
objek, serta menampilkan rute. Pada fitur 
menampilkan objek berdasarkan kategori, objek 
merupakan layer marker yang di overlay di atas layer 
peta. Marker ini juga memiliki suatu keterangan 
informasi yang dimunculkan melalui HTML window. 
Dua kategori atau lebih dapat dimunculkan secara 
bersamaan. Pada aplikasi pencarian objek, yang 
ditampilkan adalah marker. Masukan kata kunci 
pencarian yang dilakukan oleh pengguna akan 
dicocokkan dengan 
database dan hasil yang mengandung kata-kata yang 
sama akan ditampilkan Sedangkan pada fungsi 
menampilkan rute, objek yang ditampilkan 
merupakan polyline dan marker.  
 
Pembuatan Program 
Tampilan Halaman Web 
Tampilan awal peta adalah overview dari kampus 
UBL; Tampilan halaman web dapat dilihat pada 
gambar berikut: 

 
Gambar 2.  Hasil print screen tampilan peta UBL 

berbasis google maps 

 
Use Case Diagram Aplikasi Peta UBL Berbasis 
Google Maps 

 
Gambar 3. Use Case Diagram untuk fungsi utama 

Peta UBL 
Gambar di atas merupakan diagram use case yang 
menunjukkan fungsionalitas dari aplikasi. User dapat 
melakukan tiga hal yaitu mencari lokasi objek, 
melihat objek berdasarkan kategori, dan melihat rute 
jalanan tertentu. 
 
Communication Diagram Aplikasi Peta UBL 
Berbasis Google Maps 

 
Gambar 4. Communication Diagram 

 
 
Terdapat jembatan antara user dan web server, yaitu : 
web browser. Aplikasi yang terdapat pada web server, 
diantaranya:  1) File HTML dan javascript yang berisi 
program utama aplikasi. 2) Data yang disimpan 
dalam bentuk XML juga terdapat pada web server, 
namun karena merupakan database maka terdapat 
pada file yang terpisah dari HTML dan javascript. 
Untuk gambar dimana layer tersebut berada, dan 
untuk mengembalikkan perintah-perintah Google 
Javascript yang terdapat pada pemrograman, 

USER WEB SERVER
GOOGLE MAPS 
+ WEB SERVER 

DATABASE

WEB 
INTERFACE
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webserver akan mengirimkan request data ke 
webserver. 
Setelah terjadi komunikasi antara web server dan 
database-nya maka dapat diketahui permintaan apa 
yang perlu dikirimkan ke Google Maps server. 
Permintaan ini berhubungan dengan gambar dan 
koordinat peta. Setelah Google Maps server mendapat 
perintah request, data yang bersangkutan akan 
diminta dari Google Maps Database. Selanjutnya 
data-data tersebut diteruskan hingga kembali ke web 
server dan digabungkan pada web browser. 
 
UJI COBA DAN ANALISA KINERJA SISTEM 
Sumber Gambar Google Maps Server 
Pada pengujian pertama, gambar diunduh dari server 
Google Maps. Maka didapatkan hasil load time, yang 
merupakan waktu yang dibutuhkan oleh web browser 
untuk menampilkan halaman secara sempurna 
semenjak alamat situs dibuka. Dengan menggunakan 
firebug, besar load time adalah seperti pada gambar 
berikut. 

 
Gambar 5. Pemantauan Web Load Time Situs Peta 
UBL dengan sumber gambar pada Google Maps 

Server (1) 
 

Kolom pertama menunjukkan metode yang 
digunakan dan lokasi dimana objek diambil. Objek-
objek yang diawali dengan:  kh?v=33&hl=en&co..... 
merupakan objek yang berupa gambar. Kolom kedua 
adalah respons HTML status code dari objek yang di-
request. Respons 200 OK menunjukkan bahwa 
request objek diproses tanpa terdapat error. Kolom 
ketiga merupakan URL dimana objek diambil dan 
dua kolom selanjutnya adalah besar data dan waktu 
pengunduhan. Selanjutnya halaman tersebut di-
refresh dan didapat hasil sebagai berikut: 

 

Gambar 6. Pemantauan Web Load Time Situs Peta 
UBL  dengan sumber gambar pada Google Maps 

Server (2) 
 

Dapat dilihat bahwa ketika situs di-refresh, terjadi 
pengambilan kembali objek objek gambar ke Google 
Maps server. 
Pengujian juga dilakukan dengan melakukan satu kali 
zoom pada gambar. Dari hasil pengujian didapat data 
berikut: 

Tabel 1. Hasil Pengujian Komputer Dorothy Pada 
Situs Dengan Gambar Pada Google server 

GOOGLE SERVER IMAGE 
n  t1  |d1|  t2  |d2| 
1 7.47 1.52 11.86 1.29 
2 4.81 1.14 9.47 1.1 
3 5.62 0.33 8.3 2.27 
4 5.83 0.12 9.95 0.62 
5 7.5 1.55 12.32 1.75 
6 7.23 1.28 12.66 2.09 
7 4.98 0.97 8.53 2.04 

Rata-rata  5.95 0.93 10.57 1.43 
Keterangan: 
t1 = load time halaman utama (detik)   
  
d1 = standar deviasi t1 
t2 = load time satu kali zoom peta (detik)   
  
d2 = standar deviasi t2 
Pada pengunduhan situs dimana gambar diambil 
langsung dari Google Maps server, didapatkan waktu 
rata-rata 5.95 dengan rata-rata nilai deviasi sebesar 
0.93. Sedangkan saat dilakukan satu kali zoom, 
didapatkan rata-rata load time sebesar 10.57 detik 
dengan rata-rata deviasi sebesar 1.43 detik. 
 
Sumber Gambar Web Server 
Pengujian selanjutnya kembali dilakukan pada 
komputer dorothy. Kali ini file gambar disimpan di 
web server. Dari gambar hasil printscreen 
pemantauan firebug berikut, dapat dilihat bahwa saat 
pertama kali situs dibuka, gambar diunduh dari web 
server. 

 
Gambar 7. Pemantauan Web Load Time Situs Peta 

UBL dengan sumber gambar pada Web Server 
 

Dilakukan pengujian untuk fitur zoom dan didapat 
total 7 data yang dapat dilihat hasil sebagai berikut: 
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Tabel 2. Hasil Pengujian Komputer Dorothy Pada 
Situs Dengan Gambar Pada Lokal Server 

LOCAL WEB SERVER IMAGE 
n  t1  |d1|  T2  |d2| 
1 6.11 4.17 10.09 7.34 
2 1.81 0.13 2.5 0.25 
3 1.81 0.13 2.18 0.57 
4 1.48 0.46 2.15 0.6 
5 1.44 0.5 1.83 0.92 
6 1.43 0.51 1.8 0.95 
7 1.44 0.5 1.82 0.93 

Rata-rata  1.94 0.7 2.75 1.24 
 
Pada pengunduhan dimana gambar diambil dari 
server lokal, waktu yang dibutuhkan saat pertama kali 
membuka situs jauh lebih besar dibandingkan dengan 
waktu pengunduhan selanjutnya. Hal ini dapat dilihat 
dari load time pada percobaan pertama, sebesar 6.11 
detik, yang jauh di atas rata-rata load time pada 
percobaan, yaitu 1.94 detik. Hal ini juga 
menyebabkan perbedaan nilai deviasi, yaitu 4.17 pada 
percobaan pertama dengan rata-rata nilai deviasi pada 
percobaan sebesar 0.70. Begitu juga yang terjadi pada 
saat dilakukan satu kali zoom. 
 
Analisa Hasil Uji Coba Load Time 
Dari tabel hasil pengujian diatas, dapat dilihat 
perbandingan antara penggunaan gambar dari Google 
Maps dengan penggunaan gambar dari Web Server. 
Untuk tampilan awal peta, perbandingan 
direpresentasikan oleh grafik berikut.  

 
Gambar 8. Grafik Perbandingan Load Time 

Pengunduhan Gambar Dari Google Maps &/ Web 
Server 

Perbandingan kinerja penggunaan penyimpanan 
gambar pada web server lokal dengan google maps 
server dapat dihitung dengan membandingkan kedua 
nilai rata-ratanya. Perbandingan tersebut dapat dilihat 
pada tabel berikut: 
Tabel 3. Perbandingan load time 

 
 
Berdasarkan hasil perhitungan tabel di atas, dapat 
dikatakan bahwa penyimpanan gambar pada web 
server dapat meningkatkan kinerja peta hingga 32,6 
% untuk tampilan awal peta, dan sebesar 26.0 % pada 
saat dilakukan zoom pada peta. Dengan menyimpan 
gambar pada web server lokal, kinerja peta secara 
umum dapat ditingkatkan. Namun pada saat 
pembuatannya ditemukan kesulitan yang 
berhubungan dengan proses pengunduhan dan 
penyimpanan data. Peta yang terdiri dari gambar 
berukuran 256 x 256 harus diunduh satu demi satu. 
Karena tidak tersedianya software yang bersifat 
freeware untuk melakukan hal ini, maka proses akan 
memakan waktu yang lama. Selain itu dengan 
menggunakan gambar pada web server lokal 
perubahan terkini dari gambar yang ada pada Google 
Maps tidak dapat langsung ditampilkan pada peta. 
Melainkan perlu dilakukan pengunduhan dan 
penyimpanan gambar kembali. 
 
Uji Coba Serta Analisa Uji Coba Tampilan User 
Interface 
Pengujian terhadap tampilan dan interaksi aplikasi 
dengan pengguna dilakukan dengan menggunakan 
subjective measurement test. Tes ini dilakukan 
dengan melibatkan dua puluh (20) pengguna yang 
diminta untuk mengakses aplikasi Peta UBL yang 
terdapat pada halaman situs. Pada Peta UBL tersebut, 
digunakan gambar yang disimpan pada web server. 
Selanjutnya pengguna diminta untuk mengisi angket 
yang berisi tujuh pernyataan. Pengguna, atau 
responden, diminta untuk merespons terhadap 
pernyataan-pernyataan pada angket tersebut pada 
skala 1 hingga 7, dimana angka 1 berarti sangat tidak 
setuju, dan 7 berarti sangat setuju dan tidak terdapat 
pilihan angka 4. Pernyataan-pernyataan yang ada 
meliputi kriteria user interface, fitur, informasi, 
performa, serta keseluruhan aplikasi.  
Dari pengisian angket didapat hasil grafik tanggapan 
pengguna untuk tiap parameter pernyataan, sebagai 
berikut. 

 
Gambar 9. Grafik Tanggapan Pengguna 
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Melalui grafik diatas dapat dilihat kecenderungan 
respons dari responden terhadap aplikasi ini. respons 
dikatakan positif apabila responden memilih untuk 
cenderung memilih menuju arah sangat setuju 

terhadap pernyataan (pada nilai 4,5 dan 6), atau 
cenderung memilih menuju arah sangat tidak setuju 
(pada nilai 1,2,dan 3). Respons tersebut dapat dilihat 
pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4. Tanggapan Responden Terhadap Aplikasi Peta UBL 

Pada kriteria user interface yang terdapat pada 
parameter 1 dan 2, didapatkan respons positif yang 
dominan. Hal ini berarti 15 dari 20 responden 
menganggap tampilan website cukup menarik, dan 17 
dari 20 responden menganggap tampilan website 
cukup menunjang penggunaan fitur.  
Untuk kriteria fitur, respons positif didapat sebanyak 
90%, yang berarti pengguna dapat menggunakan fitur 
tanpa kesulitan yang berarti. Pada segmen kandungan 

informasi, didapatkan sikap positif 95% dari seluruh 
responden. Dapat dikatakan bahwa informasi pada 
aplikasi ini cukup berguna bagi para responden.  
Parameter 5 dan 6 yang mewakili performa juga 
mendapat respons positif yang dominan. Parameter 5 
yang berhubungan dengan waktu load, mendapat 
sikap positif dari semua responden , yang berarti 
waktu load peta ini cukup cepat pada saat digunakan  

oleh para responden. Untuk parameter 6 yang 
berhubungan dengan bug, didapat respons negatif 
sebanyak 5 %. Angka ini menunjukkan bahwa masih 
terdapat bug namun tidak dengan kesalahan yang 
cukup berarti. Untuk melihat respons secara 
keseluruhan didapatkan dari parameter ke-7. Dengan 
sikap positif sebanyak 90%, dapat dikatakan bahwa 
aplikasi ini cukup sesuai dengan kebutuhan 
pengguna. Namun masih terdapat beberapa hal yang 
perlu diperbaiki, seperti posisi marker yang kadang 
tidak sesuai dengan koordinat yang seharusnya, dan 
tampilan yang berbeda-beda untuk aplikasi ini pada 
web browser yang berbeda. 
 
KESIMPULAN 
Beberapa kesimpulan yang didapatkan pada proses 
perancangan, rencana pengujian, implementasi, serta 
analisa aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG) 
Universitas Budi Luhur (UBL) berbasis web dengan 
menggunakan Google Maps API, sebagai berikut: 

•  Penggunaan peta Google Maps dengan 
gambar pada web server akan 
meningkatkan load time aplikasi peta 
sebanyak 32,6 % dibandingkan dengan 
menggunakan peta Google Maps 
dengan gambar pada Google web server 

•  Kekurangan yang ditemui pada Peta 
Google Maps dengan gambar pada web 
server adalah kesulitan saat 
pembuatannya, yaitu untuk mengunduh 

dan menyimpan masing-masing gambar 
berupa tile 256 x 256 pixel 

•  Melalui uji subjective measurement test 
aplikasi ini pada 20 responden, 
didapatkan keseluruhan respons positif 
untuk tujuh pernyataan. Dengan besar 
presentase respons positif masing-
masing sebesar 75 %, 85 %, 90 %, 90 
%, 95 %, 95 %, dan 100 % . 
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Abstrak 

Salah satu bagian administrasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang krusial dan 
memerlukan penanganan yang terpadu adalah validasi pembayaran. Arti validasi dalam hal ini adalah bagaimana 
para pihak terkait BPHTB, baik otoritas pemungut pajak, wajib pajak, notaris/PPAT/kantor lelang ataupun 
kantor pertanahan, dapat meyakini bahwa terhadap setiap transaksi perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, 
telah memenuhi persyaratan pembayaran BPHTB secara sah. Penyediaan informasi terkait validitas pembayaran 
BPHTB ini merupakan hal penting karena Pasal 91 UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) menyatakan 
bahwa bukti pelunasan BPHTB  merupakan salah syarat agar peralihan hak atas tanah tersebut dapat dicatatkan 
di kantor pertanahan. Sehubungan dengan situasi ini, adanya satu sistem aplikasi berbasis teknologi informasi 
yang dapat membantu proses validasi tersebut merupakan suatu kebutuhan mendesak. Namun sampai dengan 
saat sekarang, masih terdapat banyak kabupaten/kota yang melaksanakan hal ini secara manual ataupun 
terkomputerisasi secara parsial. Tulisan ini merupakan hasil studi pendahuluan tentang pengembangan model 
sistem aplikasi berbasis komputer untuk membantu proses validasi pembayaran BPHTB dengan pendekatan 
layanan elektronis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan System Development Life 
Cycle (SDLC). Hasil pembahasan tulisan ini merupakan suatu kerangka acuan kerja pengembangan sistem 
aplikasi yang dapat diekuivalenkan dengan keluaran dari tahapan perencanaan dalam SDLC. 
 
Kata kunci : sistem, validasi, pembayaran, BPHTB, layanan, elektronis 
 
1. Pendahuluan 
 

Sesuai dengan UU PDRD, pemerintah daerah 
(provinsi/kota/kabupaten) diberi kewenangan untuk 
memungut 16 jenis Pajak, yaitu 5 jenis Pajak 
provinsi dan 11 jenis Pajak kabupaten/kota. UU 
PDRD melarang daerah memungut pajak selain 
jenis pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 
ayat (1) dan ayat (2). Merujuk Pasal 2 ayat (2) UU 
PDRD, salah satu jenis pajak yang dikelola oleh 
pemerintah kabupaten/kota adalah Bea Perolehan 
Hak atas Bumi dan atau Bangunan (BPHTB). Jika 
dibandingkan dengan jenis pajak daerah yang lain, 
kedudukan BPHTB dari sisi administrasi 
perpajakan agak berbeda. Hal ini disebabkan  
karena sebelum UU PDRD ini berlaku, BPHTB 
merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah 
pusat.   

 
Peralihan pengelolaan BPHTB ini dengan 

sendirinya juga memerlukan penyesuaian terhadap 
sistem administrasi pajak di setiap daerah 
(pemerintah kota/kabupaten) sebagai pihak yang 
sekarang dan nantinya mengelola BPHTB. Salah 
satu bagian administrasi yang krusial dan segera 

memerlukan penanganan yang terpadu adalah 
validasi pembayaran BPHTB. Arti validasi dalam 
hal ini adalah bagaimana pihak otoritas BPHTB 
(pemerintah kabupaten/kota) dapat meyakini bahwa 
terhadap setiap transaksi perpindahan hak atas 
tanah dan atau bangunan, telah memenuhi 
persyaratan administratif pembayaran BPHTB 
secara sah. Hal ini sangat  penting, karena bukti 
pelunasan BPHTB  merupakan salah syarat agar 
peralihan hak atas tanah tersebut dapat dicatatkan di 
kantor pertanahan . 

 
Melihat tingginya tingkat risiko dan 

kompleksitas proses bisnis karena terkait dengan 
“hak atas tanah” maka jelas bahwa diperlukan 
adanya suatu sistem terpadu berbasis teknologi 
informasi yang dapat mengakomodasikan semua 
kepentingan stakeholder yang terlibat dalam proses 
penerbitan akta pemindahan hak atas tanah dan atau 
bangunan tersebut.  Namun sampai dengan saat 
sekarang, belum semua kota/kabupaten sudah 
mengoperasikan sistem tersebut. Hal ini tentu saja 
selain tidak efisien, dari sisi pengendalian intern 
pemerintah juga membahayakan karena ada potensi 

No Makalah : 187
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munculnya berbagai kerawanan, misalnya: 
pemalsuan bukti setor. 

 
Untuk itu, penulis mengajukan proposal 

pembangunan sistem informasi tersebut dengan 
menggunakan pendekatan layanan elektronis. 
Penulis memilih untuk menggunakan pendekatan 
LE ini karena melihat karakteristik proses bisnis 
pembayaran BPHTB yang melibatkan banyak 
pihak/instansi dengan proses bisnis yang cukup 
kompleks. Makalah ini merupakan hasil studi 
pendahuluan dengan tujuan untuk menentukan 
ruang lingkup pekerjaan pengembangan sisten 
validasi pembayaran BPHTB (selanjutnya disebut 
dengan SVP-BPHTB). Dalam perspektif System 
Development Life Cycle (SDLC), hasil penelitian 
ini akan menjelaskan cakupan dan mekanisme 
sistem mulai dari tahap perancangan sistem sampai 
dengan implementasi sistem.  

 
Tulisan ini menggunakan metode penelitian 

kualitatif. Mengacu Wahid (2004), penelitian ini 
terlebih dulu akan mendeskripsikan masalah, 
mengembangkan suatu studi literatur (termasuk 
peraturan terkait) dan mendiskusikan solusi atas 
masalah yang ada. Hasil penelitian ini dapat 
diekuivalenkan dengan keluaran (deliverable) dari 
fase studi pendahuluan dalam SDLC. Artinya, 
pemerintah kota/kabupaten yang berminat 
mengembangkan sistem semacam ini dapat 
memanfaatkan makalah ini sebagai referensi. 

 
 
1. Administrasi Pembayaran BPHTB 

BPHTB adalah adalah pajak atas perolehan 
hak atas tanah dan/atau bangunan. Untuk dapat 
mengenakan BPHTB, harus ditentukan terlebih 
dulu objek pajak, Wajib Pajak, dasar pengenaan 
pajak (DPP) dan tarif pajak.   
 

Objek yang dikenai BPHTB adalah perolehan 
hak atas tanah dan/atau bangunan. Pengertian 
perolehan cukup luas, tidak hanya mencakup jual 
beli namun antara lain juga meliputi perolehan hak 
atas tanah/bangunan dengan cara tukar-menukar, 
hibah, hibah wasiat, atau warisan . Sementara itu,  
Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau 
Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau 
Bangunan. Tarif BPHTB ditentukan sebesar 5 
(lima) persen dari DPP. 
 

Merujuk pada Pasal 91 UU Nomor 28 Tahun 
2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 
(UU PDRD) menyatakan bahwa: 
(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya 

dapat menandatangani akta pemindahan Hak 
atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib 
Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak; 

(2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan 
lelang negara hanya dapat menandatangani 
risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah 
dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak 
menyerahkan bukti pembayaran pajak; 

(3) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat 
melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau 
pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah 
Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran 
pajak. 

 
Melihat ketentuan dalam pasal ini jelas 

bahwa informasi yang sah terkait dengan sudah 
dibayarnya BPHTB yang terutang karena adanya 
perolehan  hak atas tanah atau bangunan oleh suatu 
pihak merupakan suatu keharusan. Informasi ini 
diperlukan baik oleh pihak yang memperoleh hak 
atas tanah sebagai Wajib Pajak yang melakukan 
pembayaran ataupun pihak-pihak lain yang 
nantinya akan bertindak untuk mengesahkan bahwa 
perpindahan hak atas tanah telah terjadi. Artinya 
aliran informasi bahwa BPHTB yang terutang 
sudah dilunasi akan diperlukan oleh banyak pihak. 
Karena setiap pihak akan menyatakan status hukum 
atas tanah/bangunan yang dialihkan dengan 
berdasar (antara lain) adanya informasi pembayaran 
BPHTB ini.  

 
Aliran informasi sebagai diuraikan tersebut 

di atas sebenarnya merupakan suatu bentuk 
ketentuan hukum formal (tata cara). Menurut Pasal 
101 ayat (4) UU PDRD menyatakan bahwa 
ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 
pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, 
angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur 
dengan Peraturan Kepala Daerah.Berdasarkan pasal 
tersebut, Kepala Daerah (Bupati/Walikota) 
berwenang untuk mengatur tata cara pe mbayaran 
BPHTB ini.  Ketentuan ini dapat meliputi antara 
lain: bentuk dokumen pembayaran, tempat 
pembayaran, dan sistem pembayaran. Dalam 
pengertian ini, berarti kepala daerah dapat membuat 
ketentuan hukum yang melindungi pemberlakuan 
SVP-BPHTB. Secara teknis SVP-BPHTB ini 
nantinya akan bekerja dengan menggunakan 
mekanisme/prinsip layanan elektronis.  
 
2. Layanan Elektronis  
 

Menurut [9], jika dibandingkan layanan 
tradisional dengan layanan elektronik maka layanan 
elektronis lebih unggul dalam hal: (1) 
meningkatkan produktivitas; (2) mengurangi biaya 
baik bagi pengguna ataupun penyedia layanan 
elektronis; (3) meningkatkan aksesibilitas. Dalam 
hemat penulis, merujuk [3], layanan elektronis ini 
dapat diekuivalenkan dengan paradigma distributed 
application atau service-oriented computing. 
Paradigma ini memandang aplikasi sebagai suatu 
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komponen dengan fungsionalitas eksternal 
(berinteraksi dengan aplikasi/komponen lain) tanpa 
harus mengungkapkan fungsi dan struktur 
internalnya untuk menyajikan layanan (informasi) 
tertentu. Layanan yang utuh akan dapat disajikan 
dari komposisi berbagai komponen yang ada.  

 
Dirgahayu [3] menyatakan bahwa komposisi 

dari berbagai layanan tersebut dapat dibedakan 
menjadi dua moda yaitu: koreografi atau orkestrasi. 
Moda koreografi menentukan serangkaian relasi 
antar berbagai komponen aplikasi untuk mencapai 
tujuan bersama. Sementara itu moda orkestrasi 
menawarkan layanan sebagai bentuk interaksi 
antara satu koordinator dengan penyedia layanan 
lainnya. Pemilihan moda mana yang akan 
digunakan bergantung pada karakteristik proses 
bisnis yang akan dijalankan sebagai komposisi 
aplikasi (layanan elektronis). Rust & Kannan dalam 
Ba & Johansson [2] mendefinisikan layanan 
elektronis  sebagai penyampaian layanan melalui 
jaringan elektronis. Sementara itu Sahai & 
Machiraju (2001) mendefinisikan layanan 
elektronis sebagai layanan yang tersedia melalui 
jaringan internet sebagai suatu tugas yang lengkap 
ataupun pelaksanaan suatu transaksi dan dapat 
diakses melalui Uniform Resource Locator (URL) 
tertentu. Editorial e-Service Journal [4] menyatakan 
bahwa istilah layanan elektronis biasanya untuk 
menggambarkan sekumpulan interaksi elektronik 
mulai dari layanan dasar seperti pengiriman berita 
atau harga saham, sampai dengan layanan lebih 
cerdas seperti layanan pengiriman (informasi)  
tertentu yang berkaitan dengan keadaan darurat.  

 
Merujuk [6], ditemukan adanya 

inkonsistensi dan kerancuan banyak pihak tentang 
istilah e-government ataupun e-services dalam 
kaitannya dengan layanan publik. Lebih jauh 
diungkapkan bahwa istilah-istilah seperti e-
government, eadministration, e-service, public e-
service, public information system, public service, 
interactive servic telah digunakan secara tidak 
konsisten sehingga mempersulit peneliti dan 
praktisi untuk mendiskusikan dan menggunakan 
layanan elektronis di sektor publik. Selanjut 
ditegaskan bahwa untuk memperbaiki tingkat 
generalisasi, kematangan konsepsual dan manfaat 
praktis dari penelitian e-government, peneliti 
sebaiknya lebih menggunakan public e-services. 
Penggunaan istilah ini akan lebih memperjelas apa 
yang diinginkan/dituju. 

 
Pada hemat penulis, dengan melihat 

berbagai definisi dan uraian mengenai layanan 
elektronis tersebut di atas, memang sebenarnya 
layanan elektronis ini tidaklah selalu harus 
berkaitan dengan fasilitas/aplikasi/infrastruktur 
yang ada internet. Sebaiknya layanan elektronis ini 

dilihat dalam cakupan yang lebih luas. Merujuk [8], 
layanan elektronis dapat meliputi konvergensi 
berbagai layanan dan saluran komunikasi data. 
Berdasarkan uraian di atas penulis mengajukan 
batasan tentang layanan elektronis ini sebagai 
tindakan atau kinerja dari satu pihak kepada pihak 
lain berbasis pada suatu lingkungan yang didukung 
atau dibentuk oleh berbagai perangkat elektronik 
(terutama teknologi informasi dan komunikasi) 
yang konvergen.  

 
Mengambil salah satu contoh layanan 

Artajasa [1] yang disebut sebagai “Online 
Payment” (lihat Gambar 1), dapat diambil 
kesimpulan bahwa layanan elektronis ini dapat 
berupa integrasi berbagai aplikasi dan saluran 
komunikasi data dan dapat dicirikan dari adanya 
tiga karakteristik sebagaimana disebutkan: (1) 
layanan yang tersedia dimana saja (ubiquitous); (2)  
Integrasi antar layanan yang berbeda-beda; (3) 
layanannya yang bersifat transparan  [4]. Namun 
demikian memang harus disadari sepenuhnya 
bahwa internet menjadikan layanan elektronis ini 
menjadi sedemikian rupa sehingga relatif mudah 
diimpelementasikan oleh pihak penyedianya dan 
akan segera mendapatkan respon dari para 
penggunanya. 

 
Gambar 1. Model Umum Layanan Elektronis “Online 

Payment”dengan pendekatan Host-to-Host (Sumber: Artjasa, 
tanpa tahun). 

 
3. Alur Proses dan Informasi 
 

Pasal 96 ayat (2) UU PDRD menyatakan 
bahwa Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak 
yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak 
atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan 
peraturan perundang-undangan perpajakan. 
Selanjutnya Pasal 98 UU PDRD mengatur bahwa 
Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Pajak yang 
dapat dipungut berdasarkan penetapan Kepala 
Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dan 
ketentuan lainnya berkaitan dengan pemungutan 
Pajak diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP). 
Implikasi dari kedua pasal ini adalah bahwa 
bergantung pada PP yang mengatur cara 
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pemungutan pajak tersebut, BPHTB dapat dipungut 
dengan cara self-assessment ataupun official 
assessment. Hal ini penting untuk diketahui karena 
pemilihan cara pemungutan nantinya akan 
memengaruhi proses bisnis dan akibat selanjutnya 
dapat memengaruhi rancangan sistem yang 
diajukan.  

 
Rancangan ini  berasumsi bahwa cara 

pemungutan BPHTB  menggunakan self-
assessment sebagaimana yang selama telah 
dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Jika ternyata 
nantinya cara pemungutan yang diatur dalam PP 
adalah official assessment, maka rancangan ini 
memerlukan sedikit penyesuaian terkait dengan alur 
informasi yang ada. 

 
Secara garis besar SVP-BPHTB ini 

menggunakan prinsip-prinsip dalam layanan 
elektronis dalam bentuk konvergensi berbagai 
aliran data/informasi melalui berbagai saluran 
komunikasi data yang melibatkan banyak pihak 
dengan satu kesepakatan (protokol) aliran data 
tertentu.  

 
Dalam bentuk rich-picture, aliran data 

dalam SVP-BPHTB ini dapat digambarkan sebagai 
berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. Model Aliran Data SVP-BPHTB 

 
Keterangan: 
1. Wajib Pajak (WP) BPHTB melakukan 

pembayaran pajak yang terutang melalui teller 
Bank; 

2. Bank mengentri data ke dalam sistem aplikasi 
dan meminta Nomor Validasi Pembayaran ke 
otoritas penerimaan daerah (c.q. Dispenda 
Pemkab/Pemkot); 

3. Sistem Aplikasi Validasi Pembayaran BPHTB 
akan memberikan Nomor Validasi Pembayaran 
dan mencatat pembayaran tersebut dalam 
basisdata pembayaran pajak Dispenda; 

4. Bank mencatat Nomor Validasi Pembayaran ke 
dalam basisdata Bank dan memberikan bukti 

pembayaran kepada Wajib Pajak. Bukti 
pembayaran tersebut sudah ditera (diberikan 
suatu tanda) berupa Nomor Validasi 
Pembayaran dan atau Nomor Validasi Bank 
yang bersangkutan; 

5. WP datang ke Notaris/PPAT/Kantor Lelang 
untuk memperoleh akta pengalihan atau risalah 
lelang; 

6. Notaris/PPAT/Kantor lelang memvalidasi 
apakah WP tersebut sudah membayar BPHTB 
dengan melakukan inquiry informasi ke Sistem 
Aplikasi Validasi Pembayaran BPHTB dengan 
menggunakan parameter Nomor Validasi 
Pembayaran yang tercetak dalam bukti 
pembayaran yang dibawa oleh WP; 

7. Sistem Aplikasi Validasi Pembayaran BPHTB 
akan memberikan informasi sesuai dengan 
inquiry yang diminta Notaris/ PPAT/ Kantor 
lelang. Notaris/PPAT/Kantor lelang akan 
memberikan flag ke dalam sistem bahwa Nomor 
Validasi Pembayaran tersebut sudah diajukan 
permohonan akta/risalah lelang-nya; 

8. Berdasarkan informasi ini, 
Notaris/PPAT/Kantor lelang dapat membuat 
akta pengalihan atau risalah lelang untuk 
diberikan kepada WP yang bersangkutan; 

9. WP membawa akta pengalihan hak/risalah 
lelang dan bukti pembayaran BPHTB ke Kantor 
Pertanahan untuk melakukan pendaftara hak 
atas tanah; 

10. Kantor Pertanahan memvalidasi apakah WP 
tersebut sudah membayar BPHTB dan sudah 
memperoleh akta/risalah lelang dari 
Notaris/PPAT/Kantor lelang dengan melakukan 
inquiry informasi ke Sistem Aplikasi Validasi 
Pembayaran BPHTB dengan menggunakan 
parameter Nomor Validasi Pembayaran yang 
tercetak dalam bukti pembayaran yang dibawa 
oleh WP; 

11. Berdasarkan informasi ini, Kantor Pertanahan 
dapat membuat melakukan pendaftaran hak atas 
tanah; 

12. WP dapat memperoleh sertifikat hak atas tanah. 
 

Rancangan yang diajukan makalah ini, 
mengacu [3], menggunakan komposisi layanan 
moda orkestrasi karena terdapat satu sentralisasi 
logik-proses-bisnis yaitu bagaimana sistem meng-
generate suatu informasi (Nomor Validasi 
Pembayaran oleh otoritas penerimaan daerah). 
Sekali informasi ini terbentuk maka ia akan 
disimpan dan selanjutnya terus-menerus digunakan 
dalam tahapan proses bisnis berikutnya. Dalam 
moda ini, otoritas penerimaan daerah merupakan 
konduktor dari orkestrasi antara berbagai 
komponen layanan yang ada.  

 
4. Spesifikasi Pokok 
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Untuk dapat memenuhi aliran informasi 
sebagai diuraikan dalam rich-picture, rancangan 
SVP-BPHTB ini sebaiknya mempunyai spesifikasi 
sebagai berikut: 
1. Sistem harus mampu membentuk suatu 

lingkungan komputasi dimana terdapat layanan 
berbasis teknologi informasi dan komunikasi 
yang dapat bekerja dalam moda orkestrasi-
komponen-layanan; 

2. Sistem harus mampu menyediakan Application 
Programming Interface (API) yang 
memungkinkan terjadinya integrasi atau 
pertukaran dat atau aplikasi dalam suatu 
mekanisme yang mudah;  

3. Sistem mampu melakukan pertukaran data 
dengan  standar/protokol pertukaran data 
tertentu dengan pihak Bank sebagai tempat 
penerima pembayaran, misalnya: standar ISO-
8583 atau SOAP; 

4. Sistem mempunyai generator untuk 
menghasilkan Nomor Validasi Pembayaran 
yang diberikan  Otoritas Penerimaan Daerah 
dan atau Bank sebagai tempat penerima 
pembayaran sebagai pernyataan bahwa 
pembayaran tersebut telah diterima oleh pihak 
yang berwenang mengelola penerimaan daerah 
berupa setoran BPHTB; 

5. Generator Nomor Validasi Pembayaran harus 
memberikan suatu seri nomor yang mempunyai 
tingkat keamanan yang memadai, untuk 
mencegah penggandaan, peniruian atau 
penyalahgunaan oleh pihak manapun; 

6. Sistem mempunyai infrastruktur yang memadai 
yang memungkinkan semua pihak terkait dapat 
mengakses sistem sesuai dengan hak-akses yang 
telah diberikan; 

7. Sistem mampu menyediakan informasi yang 
memadai bagi semua pihak yang terlibat dalam 
sistem administrasi BPHTB (Notaris, PPAT, 
Kantor Lelang) sehingga semua pihak tersebut 
mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai 
dengan tugas dan fungsinya; 

8. Sistem mampu menyediakan informasi yang 
memadai bagi Wajib Pajak sehingga Wajib 
Pajak yang bersangkutan dapat mengetahui 
status pemrosesan peralihan hak atas tanah yang 
ia lakukan; 

9. Sistem dikembangkan dengan menerapkan 
model arsitektur 3-tier, yang terdiri dari 
interface layer, business layer, dan data layer. 
Arsitektur 3-tier ini sepanjang memungkinkan, 
direpresentasikan dalam bentuk aplikasi 
berbasis web dan mendukung penyajian 
informasi dalam perangkat  komputasi-bergerak 
(mobile-computing); 

10. Sistem mempunyai mekanisme pengendalian 
intern yang patuh pada ketentuan dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 

 
5. Penutup 
 

Jika mengacu pada tahap-tahap dalam 
SDLC, yang meliputi (1) Perencanaan; (2) Analisis; 
(3) Perancangan; (4) Implementasi; (5) 
Penggunaan, maka hasil rancangan dalam 
penelitian ini dapat dikategorikan masuk dalam 
tahap perencanaan.  Penelitian selanjutnya atau 
bahkan implementasi sesungguhnya dari sistem ini 
dapat meneruskan dengan tahap-tahap berikutnya 
dengan menggunakan hasil penelitian sebagai 
referensi. 

Makalah ini merupakan hasil studi 
pendahuluan, dalam kerangka SDLC, hanya sampai 
dengan tahap perencanaan.  Hasil studi 
pendahuluan ini adalah berupa rancangan sistem 
menggunakan pendekatan layanan elektronis 
dengan moda orkestrasi. Pendekatan ini 
menekankan pada interaksi antar berbagai pihak 
yang menyediakan/membutuhkan informasi 
difasilitasi dengan mekanisme yang memanfaatkan 
aliran informasi secara kontinu berbasis layanan 
tertentu yang dihasilkan oleh seperangkat alat bantu 
elektronis dan teknik komputasi yang seminimal 
mungkin menggunakan intervensi atau tindakan 
manusia.  Penelitian selanjutnya dapat 
menggunakan hasil studi pendahuluan untuk 
dijadikan referensi dalam tahapan SDLC berikutnya 
baik itu analisis, implementasi, penggunaan 
ataupun evaluasi. 
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Abstrak 

Sejalan  dengan   perkembangan   teknologi   informasi,   kebutuhan  akan internet sudah semakin tinggi dan 
peralatan–peralatan pendukung jaringan komputer masih sangat diperlukan. Sehingga sekarang kebutuhan 
internet tidak hanya diperlukan di kantor saja bahkan dimana aja, sebagai contoh dikalangan masyarakat banyak 
yang buka usaha warnet, membuktikan bahwa masyarakat kini banyak yang membutuhkan layanan internet 
untuk komunikasi, bermain game dan sebagainya. Peralatan tersebut pun kini menjadi komponen penting dalam 
pembangunan jaringan komputer. Router adalah salah satu komponen pada jaringan komputer yang mampu 
melewatkan data melalui sebuah jaringan atau internet menuju sasarannya, melalui sebuah proses yang dikenal 
sebagai routing. Mikrotik dapat disimpulkan bahwa kebutuhan bandwith management di ISP 04.net sudah dapat 
terpenuhi dengan menggunakan jaringan wireless , setelah mengetahui penjelasan dan fungsi Mikrotik router OS 
dalam berbagai hal, terutama dalam mengatur pengelolaan bandwidth . Mikrotik sangat menunjang untuk 
terciptanya akses yang cepat dan efisien bagi pengguna layanan jasa internet karena memberikan bandwidth yang 
tepat 
 
Kata kunci : Jaringan, Mikrotik Router OS, Bandwidth Management 
 
 
 
 
 
1. Pendahuluan  

Jaringan komputer saat ini sangat dibutuhkan 
untuk menghubungkan berbagai instansi 
pemerintahan, kampus, dan bahkan untuk bisnis 
dimana banyak sekali perusahaan yang 
memerlukan informasi, data-data dari kantor-kantor 
lainnya dan dari rekan kerja, afiliasi bisnis, dan 
konsumen. 

Sering kali terjadi permasalahan pada jaringan 
komputer antara lain data yang dikirimkan lambat, 
rusak dan bahkan tidak sampai ke  tujuan. 
Komunikasi sering mengalami time-out, hingga 
masalah keamanan. Oleh sebab itu, jaringan 
komputer memerlukan sebuah router, yaitu alat 
yang berfungsi sebagai pengatur jalur lalu- lintas 
data sehingga tepat pada sasarannya. Dengan 
berbagai fasilitas yang dimiliki router, maka 
komunikasi pada jaringan komputer dapat berjalan 
dengan baik. 

Namun, harga router tidak murah, hal ini 
sesuai dengan kinerja yang dihasilkan dari  router  
itu  sendiri.  Hingga  ditemukannya  sebuah  solusi  
yaitu  Sistem Operasi keturunan linux yang 
dikhususkan untuk networking, yaitu MikroTik 
Router OS yang terbukti murah dan handal dalam 

melakukan kerjanya sebagai router. Sistem Operasi 
ini banyak digunakan di ISP (Internet Service 
Provider) sebagai Limit bandwidth, router pada 
warnet, Gateway pada Kantor, hingga kafe sebagai 
hotspot 

 
2. Metode Pelaksanaan Penelitian 

Dalam penulisan ini penulis menggunakan 
studi lapangan dan studi pustaka. Studi pustaka 
dengan memperoleh data dari sumber-sumber yang 
berkaitan dengan objek penulisan seperti dari 
internet dan buku referensi yang berhubungan 
dengan Mikrotik, studi lapangan dengan mengambil 
data langsung dari Pihak “04.Net”.  

Mikrotik OS ini sudah diuji coba pada 
komputer dengan spesifikasi : Intel Pentium 4, 
Harddisk 20 GB, RAM 1 GB DDR2, Mainboard 
FOXCONN N15235, NIC (Network Interfaces 
Card) Realtek.  

MikroTik RouterOS™, merupakan sistem 
operasi berbasiskan Linux yang diperuntukkan 
sebagai network router. Didesain untuk memberikan 
kemudahan bagi penggunanya. Administrasinya bisa 
dilakukan melalui Aplikasi Windows (WinBox). 
Selain itu instalasi dapat dilakukan pada komputer 
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standard (Personal Computer). PC yang akan 
dijadikan router mikrotik pun tidak memerlukan 
sumber daya yang cukup besar untuk penggunaan 
standard, misalnya hanya sebagai gateway. Untuk 
keperluan beban yang besar (network yang 
kompleks, routing yang rumit) disarankan untuk 
mempertimbangkan pemilihan sumber daya PC yang 
memadai. 
 
3. Hasil dan Pembahasan  
3.1 Instalasi  Mikrotik Router  OS 

 
Gambar 1. Tampilan  welcome Mikrotik 

 
Keterangan beberapa  paket yang penting  

diantaranya : Sistem, PPP, DHCP, Advanced tool, 
Arlan, Gps, Hotspot, Hotspot –fix, Security, Web-
proxy, ISDN, Lcd. 

Untuk   lebih mudahnya  pilih  semua 
packages services yang disediakan dengan  
menekan   tombol ‘A’ dan  tekan tombol ’i’ untuk 
instal Mikrotik ke komputer. Pada Menu 
Berikutnya: Do you want to keep old configuration?  
[y/n] : tekan  tombol  ‘Y’ untuk  menginstal baru  
atau  apabila  untuk  menambah service baru agar 
tidak terhapus  konfigurasi  lama tekan  tombol  ’y’ 
dan pada menu  berikutnya : Warning : all data on 
the disk will be erased! Continue? [y/n] : y Tekan 
tombol ’y’ untuk menyetujui format instalasi dan 
tunggu beberapa menit. Setelah  proses instalasi  
selesai maka akan muncul tampilan user login dan 
password. Secara default user yang dipakai adalah  
admin dan password kosong. Tampilan awal pada 
Mikrotik seperti  berikut : 

 

 
 

Gambar 2. Tampilan  awal pada  Mikrotik. 
 

3.2  Setting IP Address  pada  Ethernet 
Untuk  ethernet  0  setting untuk ip local  

yang menghubungkan  ke jaringan LAN, sedangkan  
Ethernet  1 setting untuk ip  public yang digunakan 
untuk koneksi internet. [admin@bandwith-
controller]> ip address add interface= public 
address= 192.168.10.2/24 comment=ip-public 

[admin@bandwith-controller] > ip address  add 
interface=local address=192.168.0.0/24 comment= 
gateway-lokal Penjelasan : Pada perintah ip address 
add interface=public address=192.168.10.2/24  
comment =ip-public ini adalah menambahkan ip 
address   pada interface public dengan  alamat 
192.168.10.2/24  dengan tambahan catatan ip public, 
kemudian untuk perintah  selanjutnya ip address add 
interface=local, address=192.168.0.0/24  
comment=gateway- lokal  menambahkan  ip  
address   pada   interface  local  dengan   alamat IP 
192.168.0.0/24 dengan  tambahan catatan  gateway-
local. 
 
3.3  Konfigurasi Gateway 

Untuk mengkonfigurasi  gateway   agar  
jaringan   LAN dapat   terkoneksi dengan internet.    
[admin@bandwith-controller] > /ip route add 
gateway=192.168.10.1 Penjelasan : Menambahkan  
routing  paket  ke alamat  192.168.10.1 jadi nanti  
semua paket dari interface local akan dibelokan ke 
192.168.10.1 Untuk menguji  konfigurasi  gateway  
sudah benar, dapat melakukan ping ke :192.168.10.1 
[ admin@bandwith-controller] >ping  192.168.10.1 
192.168.1.1 64 byte ping:  ttl=64 time<1 ms, 
192.168.1.1 64 byte ping:  ttl=64 time<1 ms 2 
packets  transmitted,  2  packets  received,   0%  
packet  loss  roundtrip min/avg/max =  0/0.0/0 ms 
Penjelasan : Perintah  ping adalah  perintah  untuk  
melakukan uji coba apakah paket data  yang masuk 
sampai  ke gateway  yang akan dituju. 
 
3.4   IP firewall  NAT 

Fungsi   dari   NAT  adalah   agar komputer  
client   dapat mengakses internet,  maka  IP address   
ethernet lan  harus   ditranslate ke  ip  Ethernet 
Public dengan perintah: [admin@Server  Center] /ip  
firewall  nat> add  action=masquerade chain=srcnat 
disabled=no out-interface=public 

 
3.5  DNS (Domain Name  Server) 

Untuk mengisi DNS harus  dengan  
rekomendasi dari  ISP Pusat . DNS primary 203.148 
.85.206 DNS secondary 203.148.85.3 
[admin@bandwith controller]>ip dns set primary-
dns=203.148 .85.206 allow remote requests=yes 
[admin@bandwit-controller]>ip dns>set secondary- 
dns= 203.148.85.3 allow-remoterequests=yes 

Untuk menguji DNS sudah benar, 
biasanya melakukan ping ke www.yahoo.com 
[admin@bandwith-controller] > ping yahoo.com 
216.109.112.135 64 byte ping:  ttl=48 time=250 ms 
10  packets   transmitted, 10  packets received,0%  
packet loss  round-trip min/avg/max =  
571/571.0/571 ms [admin@bandwith-controller]> 

 
3.6  Pengaturan IP 

Address List Mulai Mikrotik  Router OS  versi 
2.9,  dikenal  dengan  fitur yang  disebut IP Address 
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List.  Fitur  ini  adalah pengelompokan IP Address 
tertentu dan  setiap   IP Address tersebut  bisa  
dikelompokan. Kelompok  ini bisa digunakan  
sebagai parameter dalam mangle, firewall filter, nat, 
ataupun queue.[4] 

 
Gambar 3. Tampilan  Address List pada  MikroTik 

 
3.7  Pengaturan Mangle 

Langkah   selanjutnya  adalah   membuat   
mangle. Untuk membagi bandwith  perlu dibuat  1  
buah  connection  mark  dan  2  buah  packet  mark, 
masing-masing untuk  trafik internasional dan 
lokal.Addaction=mark-connection  chain=prerouting 
comment=""  \ disabled=no dst-address-list=nice in-
interface=radio \ new-connection- mark=con-iix 
passthrough=yes add action=mark-packet 
chain=prerouting  comment="" connection- mark=\ 
con-iix  disabled=no  new-packet-mark=packet-iix 
passthrough=no add  action=mark-packet  chain= 
Prerouting comment=int-"" disabled=no \ new-
packet-mark=packet-intl passthrough=no[9] 
 
3.8  Bandwidth Management 

Pengelolaan bandwidth pada MikroTik  router 
OS  dapat dilakukan dengan  beberapa  cara yaitu 
simple queue atau  PCQ (Peer Connection Queue) 
Pada penelitian ini diggunakan  simple  queue 
karena terdapat  kelebihan dengan  cara  ini,  yaitu  
pengalokasian bandwidth  yang tepat  sesuai dengan  
limit yang diberikan. 

 
3.9  Pengaturan Simple  Queue 

Untuk  setiap  client, harus   membuat  2 buah  
rule simple  queue. Pada contoh  berikut ini,  akan 
melakukan limit untuk IP client  192.168.2.0/24, dan  
akan memberikan  limitasi  iix (up/down) sebesar 
2M/2M, dan  untuk internasional  sebesar  
(up/down) 2M/2M. [admin@bandwith-controller]> 
/queue  simple pr Flags: X - disabled,  I - invalid, D - 
dynamic0 name ="client2-iix" target-addresses = 
192.168.2.4 dst-address=0.0.0.0/0 interface=all 
parent=none packet-marks=packet-iix direction= 
both  priority=8 queue=default-small/default-small 
limit-at=0/0 max-limit=64000/256000 total-
queue=default-small 1 name="client2-intl" target-
addresses=192.168.2.4 dst- address=0.0.0.0/0 
interface=all parent=none packet-marks=packet-intl 
direction=both priority=8 queue=default-
small/default-small limit- at=0/0 max-
limit=512000/2000000 total-queue=default-small 

Contoh  di atas yaitu membuat simple queue  

dengan  nama client-iix dengan IP 192.168.2.4 paket 
mark paket-iix dengan maksimum limit 
64000/256000.  kemudian untuk yang client2-intl 
hanya berbeda pada paket mark saja yaitu 
menggunakan  client-intl[9] 

 

 
Gambar 4. Tampilan  simple queue  pada  

mikrotik.           
       

3.10  Pengecekan Akhir 
Setelah selesai membuat pembagian bandwith   

lakukan koneksi ke situs   lokal  maupun   ke  situs  
internasional,  perhatikan  hit  counter  pada firewall 
mangle  maupun  pada  simple queue.  Pembagian  
bandwidth ini juga dapat dikembangkan lagi 
menjadi  queue type menggunakan PCQ sehingga 
trafik pada setiap client dapat tersebar secara merata. 

 
3.11 Implementasi bandwidth management pada 

ISP 04.NET 
Untuk konfigurasi mikrotik 4.17 di atas telah 

diimplementasikan pada internet  service  provider  
04.NET  selama  kurang  lebih  2  tahun  dan 
berjalan dengan baik untuk kedua jalur internasional 
dan jalur lokal. kemudian tidak terjadi perebutan 
bandwith antara client satu dengan yang lainnya, 
sehingga data yang dikirim atau diterima tidak 
mengalami lost packet ke server tujuan. 

 
3.12  Perbandingan dengan  Router  lain 

Setiap  router  yang digunakan terdapat   
kelebihan dan  kekurangannya masing  masing,  
pada paper ini ditampilkan  tabel perbandingan  
antara Mikrotik, IPCOP dan  ClarkConnect  dengan  
menggunakan perbandingan fiture  yang umum  
digunakan oleh sebuah  router. 

 
     Tabel 1. Perbandingan Router 

 
 

Tabel diatas adalah   tabel perbandingan antara 
3  jenis   router OS yang  umum   digunakan. Dapat 
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disimpulkan   bahwa mikrotik adalah   salah  satu 
router yang  cocok digunakan untuk jaringan 
berbasis wireless karena mempunyai fitur wireless 
dan bandwith  management. 

 
4. Kesimpulan 

Dengan menggunakan Mikrotik dapat 
disimpulkan bahwa kebutuhan bandwith 
management di ISP 04.net sudah dapat terpenuhi 
dengan menggunakan jaringan wireless, setelah 
mengetahui penjelasan dan fungsi Mikrotik router 
OS dalam berbagai hal, terutama dalam mengatur 
pengelolaan bandwidth. Mikrotik sangat menunjang 
untuk terciptanya akses yang cepat dan efisien bagi 
pengguna layanan jasa internet karena memberikan 
bandwidth yang tepat. Dengan mengatur bandwidth 
pada setiap client maka akan menghindari terjadinya 
perebutan bandwidth antara client satu dengan yang 
lainnya.  

Dengan menggunakan Sistem Operasi 
Mikrotik dalam mengatur bandwidth adalah salah 
satu langkah yang tepat dan dapat menunjang semua 
akses atau menu  yang diperlukan oleh penyedia 
layanan internet, karena menggunakan pengelolaan 
bandwidth pada setiap host/user adalah suatu 
keharusan bagi para penyedia layanan jasa internet 
agar terciptanya simbiosis mutualisme atau  
keseimbangan  antara pemakai jasa  dan penyedia 
jasa internet. 
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Abstrak 

Pengolahan data dan informasi di P.T. Primaper Tradea utama pada dasarnya dilakukan secara manual dalam 
bentuk kertas yang sifatnya statis ataupun mengandalkan kemampuan karyawan dalam memproses informasi. 
Dengan demikian terjadi keterlambatan dalam pengolahan informasi dan memungkinkan terjadinya kesalahan 
data atau informasi di perusahaan. Maka dibuatlah salah satu solusi yaitu dengan membangun sistem informasi 
ditribusi. Dalam metode pengembangan perangkat lunak digunakan metode waterfall, yang dimana dalam 
metode ini terbagi atas beberapa tahap yaitu rekayasa sistem, analisis, perancangan, pengkodean dan pengujian. 
Melalui hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan  bahwa sistem informasi distribusi PT. Primaper Tradea 
Utama yang telah dibuat dapat membantu dalam pengelolaan data yang baik dan dalam upaya implementasi 
sistem sebagai bagian dari supply chain management dengan indikatornya yaitu demand dan supply 
 
Kata kunci : sistem, informasi, perangkat lunak, waterfall, demand, supply 
 
 
 
 
 
1. Pendahuluan  

 
Dalam setiap perusahaan atau instansi diperluka 
pengolahan data dan informasi yang baik. 
Pengolahan data yang baik memberikan arti bahwa 
informasi yang dihasilkan dapat diolah dengan 
cepat, efisien dan dapat mengurangi terjadinya 
berbagai kesalahan.  
Adapun maksud dari penelitian ini adalah 
membangun sebuah Sistem Informasi Distribusi P.T. 
Primaper Tradea Utama untuk meningkatkan kinerja 
perusahaan. Sedangkan tujuannya adalah sebagai 
upaya memberikan kemudahan dalam pemberian 
informasi dan pengelolaan proses pencatatan data, 
yaitu data costumer dan supplier, data barang, dan 
data stock barang, data transaksi termasuk 
pemesanan barang baik penjualan dan pembelian, 
memberikan kemudahan bagian pengadaan barang 
dalam mengelola barang., mempercepat kinerja para 
pegawai dengan sistem yang 
terkomputerisasi,memberikan peringatan terhadap 
stok barang, memberikan laporan dan data yang 
akurat yang akurat, emahami pentingnya prosedur 
pengendalian dalam sistem informasi yang 
terkomputerisasi dalam menghasilkan informasi 
yang tepat dan akurat. 
Penelitian yang dilakukan adalah dengan 
menggunakan metodologi penelitian deskriptif yaitu 

dengan cara menggambarkan secara tepat mengenai 
data yang ada dilapangan kemudian 
membandingkannya dengan teori-teori yang berlaku 
terutama dalam keterkaitan dengan pengelolaan 
rantai pasok dalam perusahaan. 
 
2. Manajemen Rantai Pasok 
 
2.1 Supply Chain 
Supply chain dapat didefinisikan sebagai 
sekumpulan aktifitas (dalam bentuk entitas/fasilitas) 
yang terlibat dalam proses transformasi dan 
distribusi barang mulai dari bahan baku paling awal 
dari alam dampai produk jadi pada konsumen akhir. 
Menyimak definisi ini suatu supply chain terdiri dari 
perusahaan yang mengangkat bahan baku dari alam, 
perusahaan yang mentransformasikan bahan baku 
menjadi bahan setengah jadi atau komponen, 
supplier bahan-bahan baku pendukung produk, 
distributor, dan retailer yang m,enjuala barang jadi 
tersebut ke konsumen akhir. Dengan definisi ini 
tidak jarang supply chain juga banyak diasosiasikan 
dengan suatu jaringan value adding activitiesn 
bawah halaman dan diberi nomor urut yang 
sesuai.(Metz.1998) 
Dari Peter J. Metz “Demistifying Supply Chain 
Management”:  

 Inventory berkurang 50% 
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 Supply chain total cost share of revenue 
berkurang 20% 

 On-time deliveries naik 40% 

 Revenues naik 17% 

 Out of stock incidents berkurang 9 kali 

Dari gambaran tersebut maka supply chain akan 
selalu ada, jadi apakah perusahaan  menerapkan 
prinsip-prinsip manajemen supply chain atau tidak 
perusahaan tersebut akan tetap menjadi bagian dari 
supply chain, bahkan bisa lebih dari satu bagian 
supply chain. 

Strategi Saluran Distribusi 

Pengusaha haruslah menyebarkan barang-barangnya 
ke tempat konsumen itu berada. Untuk keperluan tsb 
pengusaha dapat menggunakan berbagai bentuk 
saluran distribusi yang mungkin dilakukannya. 
Adapun bentuk-bentuk saluran distribusi yang ada 
dapat dibedakan menjadi beberapa macam yaitu : 

a. Saluran distribusi langsung 
Dalam saluran distribusi ini pengusaha 
berusaha untuk menyalurkan barang-
barangnya yang dibeli oleh konsumen 
secara langsung ke tempat konsumen 
tinggal. Dengan demikian maka diharapkan 
konsumen akan merasa puas karena 
konsumen tidak perlu lagi memikirkan 
masalah pengangkutan barang yang 
dibelinya itu ke rumah mereka. Di pihak 
lain pengusaha juga memperoleh 
keuntungan dengan adanya kontak 
langsung tsb karena mereka akan dapat 
mengetahui lebih akrab lagi dengan 
konsumen mereka.  

 
b. Saluran distribusi tidak langsung 

Dalam hal ini pengusaha menggunakan 
pihak luar untuk membantu menyalurkan 
barang-barangnya kepada konsumen. Pihak 
luar tsb merupakan penyalur atau pedagan 
perantara. Pada umumnya pengusaha 
menggunakan cara penyaluran semcam ini 
terutama bagi barang-barang konvenien 
atau kebutuhan sehari-hari. Hal ini 
disebabkan karena barang konsumsi 
menjangkau lokasi pasar yang sangat luas 
dan menyebar ke seluruh penjuru daerah 
pasarnya. Dalam hal penyaluran secara 
tidak langsung ini pengusaha dapat 
melakukan beberapa pilihan lagi yang 
meliputi tiga cara penyaluran tidak 
langsung yaitu : 

1) Saluran distribusi yang ekslusif 
2) Saluran distribusi yang selektif 
3) Saluran distribusi yang intensif 

Saluran distribusi yang ekslusif merupakan 
penyaluran yang biasanya hanya menggunakan satu 

distributor tunggal yang ditunjuk oleh perusahaan 
untuk keperluan penyaluran barangnya. Cara 
distribusi semacam ini pada umumnya dilakukan 
untuk mendistribusikan barang-barang yang ekslusif 
juga atau barang mewah yang harganya mahal dan 
memerlukan instalasi pemasangan yang cukup sulit 
dan pada umumnya juga memerlukan garansi yang 
cukup baik. 
Saluran distribusi yang selektif berarti pengusaha 
hanya menggunakan penyaluran atau distributor 
yang sedikit jumlahnya dan dipilih atas dasar-dasar 
tertentu. Dengan demikian hanya beberapa penyalur 
saja yang mampu untuk memenuhi persyaratan tsb. 
Persyaratan tsb pada umumnya bertumpu pada 
beberapa pertimbangan antara lain lokasi yang 
strategis, kemampuan keuangannya, fasilitas 
telepon, fasilitas parkir dan kondisi serta bentuk 
gedung yang tersedia. 
Saluran distribusi yang intensif merupakan cara 
penyaluran dengan menggunakan penyalur yang 
sebanyak-banyaknya agar dapat menjangkau lokasi 
konsumen yang menyebar. Dengan saluran distribusi 
ini maka akan diperlukan banyak penyalur sebanyak 
lokasi yang ada dari konsumen. Dalam hal ini 
dimana ada konsumen maka akan ada penyalur atau 
pedagang perantara kecil yang merupakan pedagang 
eceran untuk melayani konsumen yang 
membutuhkan barang tsb dalam frekuensi dengan 
jumlah pembelian yang kecil. 
 
2.2 Pengelolaan Persediaan 
Inventory atau persediaan merupakan simpanan 
material yang bisa berupa bahan mentah, bahan 
dalam proses taupun bahan jadi. Dari sudut pandang 
sebuah perusahaan maka persediaan adalah sebuah 
investasi modal yang dibutuhkan untuk menyimpan 
material pada kondisi tertentu. (Axsäter.2006) 

Pengendalian terhadap persediaan ataupun inventory 
control adalah aktivitas mempertahankan jumlah 
persediaan pada tingkat tertentu yang 
ditekankan.Pada produk jadi pengendalian 
ditekankan pada pengendalian material. 

 
2.3 Demand dan Supply 

Inventory disiapkan untuk menghadapi 
beberapa kondisi yang menunjukkan perubahan 
demand dan supply. 
a. Bila ada perkiraan perubahan harga dan 

persediaan barang 
b. Sebagai persiapan menghadapi promosi 

dimana sejumlah barang jadi disimpan 
menunggu penjualan barang tersebut. 

c. Perusahaan yang melakukan produksi 
dengan jumlah output yang tetap akan 
mengalami kelebihan produk pada kondisi 
permintaan yang rendah atau pada kondisi 
musim lesu atau low season.  Kelebihan 
prosuk ini disimpan sebagai persediaan 
yang akan digunakan nanti apabila terjadi 
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lonjakan permintaan yaitu pada peak 
season. 

 
3. Perancangan Sistem 
Berdasarkan hasil analisis secara menyeluruh, maka 
dirancanglah Sistem Informasi Distribusi P.T 
Primaper Tradea Utama Berbasis Client Server yang 
merupakan salah satu solusi yang ditawarkan untuk 
memperbaiki dan mengembangkan sistem yang 
sedang berjalan saat ini. Dengan dirancangnya 
sistem berdasarkan kebutuhan informasi dari 
masing-masing pihak (pengguna) maka diharapkan 
pelayanan pihak yang baik terhadap bagian-bagian 
baik untuk Administrator (Bagian Administrasi), 
Akuntan (Bagian Keuangan), Marketing (Bagian 
Penjualan), Purchasing (Bagian 
Pembelian),Inventoris (Bagian Gudang) dan 
Direktur sehingga dapat lebih baik dan lebih cepat 
dan juga dalam pembuatan laporan-laporan yang 
dibutuhkan sehingga diharapkan dapat terwujud 
sistem pelayanan yang efektif dan efisien yang 
mampu mempercepat pengolahan data menjadi 
informasi yang dibutuhkan, dan tersedianya 
informasi dengan kualitas yang lebih baik, yaitu 
informasi yang cepat, tepat, akurat dan relevan untuk 
memudahkan proses pengambilan keputusan baik 
untuk penambahan buku atau pembelian fasilitas 
lainnya. 
Tahapan selanjutnya adalah merancang secara detail 
Sistem Informasi Distribusi P.T Primaper Tradea 
Utama sampai didapatkan sistem yang siap coba dan 
siap uji. Komponen-komponen yang dirancang 
dalam tahap ini meliputi : 
1. Rancangan model data yang merupakan sistem 
penyimpanan dan pengelolaan data yang merupakan 
inti utama dari sistem ini untuk membentuk suatu 
sistem informasi yang dinamis. Rancangan ini 
meliputi Entity Relationship Diagram (ERD) dan 
rancangan tabel basis data. 
2. Rancangan sistem yang dinamis yang merupakan 
komponen sistem yang berhadapan langsung dengan 
pengguna secara interaktif, meliputi rancangan user 
interface dan struktur menu. 
Model proses digambarkan dalam bentuk diagram 
konteks dan Diagram Alir Data (DAD) atau Data 
Flow Diagram (DFD). Diagram Konteks digunakan 
untuk menggambarkan sistem informasi pengolahan 
data perpustakaan secara garis besar atau 
menyeluruh. (Jogiyanto.2003) 
Diagram ini juga menggambarkan hubungan input 
output antara sistem dengan dunia luarnya (kesatuan 
luar). Pendekatan terstruktur ini menggambarkan 
sistem pertama kali secara garis besar dan 
membaginya menjadi bagian-bagian yang lebih 
terperinci yaitu : 
 

 
Gambar 1. Diagram Konteks 

 
Berdasarkan diagram konteks pada Sistem Informasi 
Distribusi P.T Primaper Tradea Utama diatas, maka 
model proses dapat diturunkan lagi ke dalam Data 
Flow Diagram (DFD) yang menggambarkan 
bagaimana sistem bekerja secara lebih rinci. 
 

 
Gambar 2. DFD Level 0 

 
Pada level 0 ini menggambarkan proses dari 
pemasukan datauser, barang, pelanggan, 
supplier,transaksi,control gudang dan laporan 
dimana setiap proses mendukkung retrieval 
informasi permintaan dan stock yang digunakan 
dalam pengelolaan rantai pasok. 
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4. Implementasi Sistem 
 
Dalam tahap ini dilakukan penerapan hasil 
perancangan ke dalam pembangunan sebuah 
perangkat lunak. Dimana hasil perancangan yang 
telah dibuat diterjemahkan kedalam bahasa 
pemrograman yang dapat dijalankan didalam 
komputer sehingga dapat digunakan oleh para 
pengguna. Setelah menganalisis sistem dengan 
menganalisa prosedur yang berjalan maka aka 
penerapan sistem meliputi hasil analisis dengan 
harapan output. Sebagai berikut : 

1. Analisis Kerja 
Kinerja perusahaan P.T Primaper dapat 
ditingkatkan apabila sistem mendukung semua 
aktivitas dan disesuaikan dengan porsi kerja 
disetiap bagian. Dan sistem mendukung 
koordinasi tiap bagian untuk mendukung 
stakeholder membuat keputusan.  

2. Analisis Data dan Informasi 
Kualitas informasi ditandai dengan 
penerjemahan kode barang. Hal ini bisa diatasi 
yaitu dengan peningkatan kualitas informasi 
supaya lebih user friendly.      

3. Analisis Ekonomi 
Dari hasil analisa,keuntungan ekonmi merupakan 
pertimbangan paling umum. Dikarenakan dengan 
adanya ekonomi maka tercetus proyek sistem 
yang mendukungh proses bisnis. 

4. Analisis Pengendalian 
Ddiperlukan pengendalian penuh dalam inventori 
sehingga mengontrol persediaan terutama 
demand dan supply 

5. Analisis Efisiensi 
Dengan komputerisasi sistem maka akan 
menghemat penggunaan material secara manual 
misalnya kertas dll. 

6. Analisis Pelayanan  
Dari hasil analisis aktivitas pelyanan bisa 
dijadikan tolak ukur untuk mengevaluasi 
bagaimana aktivitas kerja pegawai. Misalnya 
pelayanan kepada Direktur dalam pembuatan 
laporan. 

 
5 Pemgujian 
Uji validasi dilakukan untuk memeriksa perangkat 
lunak secara keseluruhan. Pada tahap uji ini, 
perangkat lunak diinstal pada komputer. Pada tahap 
ini dilakukan pengujian perangkat lunak secara 
fungsional dan mencatat kesalahan-kesalahan yang 
terjadi. Berikut ini adalah beberapa contoh uji 
validasi yang dilakukan dan hasilnya. 

 Menuliskan alias yang digunakan yaitu 
untuk mengghubungkan antar muka sistem 
dengan data base. 

 Pengujian validasi pada saat melakukan 
proses login. Dalam pengujian ini telah 
ditetapkan ID pengguna dan kata sandi 
yang terdaftar di sistem. Jika pada proses 

login gagal, maka sistem akan memberikan 
pesan kesalahan, jika berhasil, pengguna 
akan memperoleh halaman utama 
pengguna. 

Terdapat dua kali uji validasi yaitu alpha dan beta 
dan hasil uji diperoleh dari fakta sistem 
diimplementasika. 

a. Alpha 

 
Tabel 1. Uji Validasi Alpha 

Uji sistem dalam pengembangan sistem web maka 
akan terbagi kedalam beberapa tahap. Tahap ini 
ditujukan untuk pencarian kesalahan. Kesalahan 
yang ditemukan pada tahap uji validasi dan uji 
sistem adakalanya merupakan kesalahan unit atau 
integrasi yang luput dari tahap uji unit dan integrasi. 
Jika hal ini terjadi maka hanya perlu memeperbaiki 
kode program atau memperbaiki perancangan 
perangkat lunak sehingga memperoleh hasil yang 
maksimal. 
 

b. Beta 

 
Ttabel 2. Uji Validasi beta 

 
Tahap selanjutnya dalam pengujian kesalahan adalah 
uji sistem beta. yang merupakan uji kesalahan yang 
dilakukan oleh user kalangan terbatas sebagai 
pertimbangan untuk pengembang perangkat lunak 
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dan juga sebagai tolak ukur sistem yang dibuat 
apakah cukup baik untuk digunakan pengguna yang 
lebih luas. Dalam uji sistem beta akan dipergunakan 
questioner sebagai pertimbangan dalam memutuskan 
pengunaan sistem dan acuan penilaian pengguna 
terhadap sistem yang dikembangkan dan biasanya 
disuguhkan grafik penilaian pengguna. 
 
5. Kesimpulan dan saran 
 
Berdasarkan hasil yang didapat dalam pembuatan 
tugas akhir ini, maka diperoleh beberapa kesimpulan 
sebagai berikut. 
1. Pembangunan sistem informasi distribusi PT. 

Primaper ini dapat membantu meningkatkan 
kinerja perusahaan serta membantu dalam 
upaya mengembangkan informasi permintaan 
dan persediaan PT. Primaper 

2. Dalam pembuatan sistem ada beberapa 
kekurangan dalam pengolahan data terutama 
proses penginputan data di Admin sehingga 
dalam pengujian terdapat kesalahan fungsi, 
diantaranya yaitu : 
 Fungsi penetapan kurun waktu harga 

barang dalam input barang terutama barang 
yang mengalami perubahan harga periode 
tertentu (harga berubah perbulan/per tahun). 

 Fungsi hak akses dalam setiap entitas yang 
berinteraksi dengan sistem. 

Didalam pembuatan sistem informasi distribusi PT. 
Primaper Tradea Utama ini masih banyak terdapat 
kekurangan, oleh karena itu masih diperlukan 
pengembangan yang lebih lanjut. Adapun saran 
untuk pengembangan situs tersebut adalah sebagai 
berikut. 
Adapun saran untuk pengembangan sistem tersebut 
adalah sebagai berikut. 
1. Diharapkan penyelesaian dalam fungsi 

penetapan harga barang dalam periode waktu 
tertentu sehingga memudahkan dalam 
manajemen harga dan persediaan.  

2. Diharapkan penyelasaian modul jadwal 
pengiriman ssetelah transaksi dari penjualan 
dan pembelian telah dilakukan. 

3. Semoga untuk masa yang akan datang 
diharapkan sistem informasi  ini dapat 
dikembangkan sehingga fasilitas-fasilitas yang 
terdapat dalam sistem terutama keuangan bisa 
lebih lengkap. 
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Abstrak 
 

Penggunaan sistem informasi di suatu organisasi saat ini sudah berkembang kearah usaha untuk membantu 
organisasi memenangkan persaingan. Setiap Organisasi berlomba-lomba menciptakan keunggulan kompetitif 
untuk memenangkan persaingan. Keunggulan kompetitif tersebut dapat diperoleh bila organisasi mampu 
mengimplementasikan strategi-strategi yang dibuatnya dengan baik. Salah satu cara yang efektif untuk 
mengimplementasikan dan mengesekusi strategi-strategi tersebut adalah dengan menggunakan sistem informasi 
dan teknologi informasi yang strategik (Wiseman, 1988). Sistem informasi strategik sebagai penggerak 
tercapainya keungggulan kompetitif organisasi harus dapat dievaluasi untuk mengetahui sejauh mana efektivitas 
implementasinya. Penelitian ini dilakukan untuk menetapkan dimensi dan faktor-faktor pengukuran agar dapat 
melakukan evaluasi sebuah sistem informasi strategik. Penelitian dilakukan dengan melakukan studi literatur dan 
melakukan eksplorasi konsep-konsep strategik di organisasi menggunakan model pengukuran Delone & 
McLean. Selanjutnya dilakukan analisis untuk menetapkan dimensi dan faktor-faktor yang relevan mendukung 
pengukuran sebuah sistem informasi strategik. Hasil akhir dari penelitian ini adalah sebuah model pengukuran 
efektifitas implementasi sistem informasi strategik, yang dibuat dengan memanfaatkan kerangka dasar model 
pengukuran Delone & McLean. 

 
Kata kunci : strategik, keunggulan kompetitif, sistem informasi strategik, model Delon & McLean 

 
 
1. Pendahuluan 

Penggunaan sistem informasi di suatu 
organisasi dimaksudkan untuk mempermudah tugas 
pengguna (user) sehingga dapat dicapai 
penghematan waktu, biaya, dan sumber daya dalam 
pengambilan keputusan. Organisasi / perusahaan 
dalam usahanya utuk memenangkan persaingan, 
maka organisasi tersebut harus memiliki keunggulan 
kompetitif (competitive advantage). Keunggulan 
kompetitif tersebut dapat diperoleh bila organisasi 
mampu  mengimplementasikan strategi-strategi yang 
dibuatnya dengan baik. Salah satu cara yang efektif 
untuk mengimplementasikan dan mengesekusi 
strategi-strategi tersebut adalah dengan 
menggunakan sistem dan teknologi informasi yang 
strategik (Wiseman, 1988). [1] 

Sistem informasi strategik sebagai penggerak 
tercapainya keungggulan kompetitif organisasi harus 
dapat dievaluasi untuk mengetahui sejauh mana 
efektivitas implementasinya. 
 
2. Pemahaman-Pemahaman 

Menurut Seddon, Graeser dan Willcocks 
(2000), efektivitas sistem informasi merupakan 
suatu pertimbangan nilai yang dibuat berdasarkan 
titik pandang stakeholder, mengenai net benefits 
yang diperoleh dalam menggunakan suatu sistem 
informasi. Dalam hasil penelitiannya mereka juga 

mengungkapkan bahwa istilah lain yang memiliki 
makna sama adalah “Information System (IS) 
Success” yang digunakan oleh DeLone dan McLean 
(1992). Sedangkan dalam konteks dimensi 
stakeholder, dibatasi pada pemilik (owner) atau 
manajer senior dari suatu organisasi, beberapa 
peneliti menggunakan istilah “evaluating 
Information Technology (IT) investments” (Farbey et 
al., 1993), “IT evaluation” (Graeser et al., 1998), “IS 
evaluation” (Farbey et al., 1999), dan “IS 
effectiveness”, yang semuanya mengandung makna 
yang sama. [1] 
 
2.1 . Sistem Informasi Strategik 

Pengertian strategi adalah Rencana yang 
disatukan, luas dan berintegrasi yang 
menghubungkan keunggulan strategis perusahaan 
dengan tantangan lingkungan, yang dirancang untuk 
memastikan bahwa tujuan utama dari perusahaan 
dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh 
organisasi (Glueck dan Jauch, p.9, 1989). [1] 

Sistem Informasi Strategik, menurut Laudon 
and Laudon (1998), adalah sebagai sistem-sistem 
komputer di level manapun di organisasi yang 
merubah goal, operasi-operasi, produk-produk, jasa-
jasa, atau hubungan-hubungan lingkungan untuk 
membantu organisasi mencapai keunggulan 
kompetitifnya. [1] 

No Makalah : 190
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2.2 . Pengukuran Efektifitas Sistem Informasi 
Model pengukuran keberhasilan sistem 

informasi antara lain dikemukakan oleh William H. 
DeLone dan Ephraim R. McLean, yang dikenal 
dengan D & M  IS Success Model (DeLone dan 
McLean, 1992). 

Model DeLone dan McLean terdiri dari enam 
variabel, yaitu System Quality, yang mengevaluasi 
sistem pengolahan informasi itu sendiri, Information 
Quality, berkaitan dengan output sistem informasi, 
System Use, berkaitan dengan penggunaan output 
dari sistem informasi oleh penerima, User 
Satisfaction, berkaitan dengan respons penerima 
terhadap penggunaan output sistem informasi, 
Individual Impact, yaitu dampak informasi terhadap 
perilaku penerima, Organizational Impact, yaitu 
dampak informasi terhadap kinerja organisasi. [2] 

 
 

3. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan sebagaiberikut  : 

a. Memahami sebuah model pengukuran 
implementasi sistem informasi 

b. Menetapkan faktor-faktor penentu yang relevan, 
untuk digunakan pada pengukuran efektifitas 
sistem informasi strategik bagi keunggulan 
kompetetif organisasi. 

c. Membuat model pengukuran untuk kesuksesan 
penerapan Sistem Informasi Strategik 

 

 
4. Penetapan Faktor-Faktor Pengukuran 

Pada penelitian ini dibatasi variabel ukurnya 
adalah System Quality, Information Quality, dan Net 
Benefits, dengan model pengukuran seperti nampak 
pada gambar 1. 

 

 
 

Gambar 1. Model Kesuksesan SI Strategik 
 
Indikator yang dipergunakan pada setiap 

variabel pengujian adalah sebagai berikut : 
a. Indikator Pada Variabel System Quality  

Indikator pembentuk variabel System Quality 
didapat dari beberapa sumber seperti nampak pada 
tabel 1. 
 
 
 
 

Tabel 1. Indikator System Quality 
Kode Indikator Sumber 
SQ1 kemudahan untuk digunakan 

(ease of use) 
 

SQ2 kemudahan untuk diakses (system 
flexibility) 

 

SQ3 kecepatan akses (response time)  
SQ4 ketahanan dari kerusakan 

(reliability) 
 

SQ5 keamanan sistem (security)  

 
b. Indikator Pada Variabel Information Quality 

Indikator pembentuk variabel Information 
Quality didapat dari beberapa sumber seperti 
nampak pada tabel 2. 
 
Tabel 2. Indikator Information Quality 

Kode Indikator Sumber 
IQ1 Keakuratan (Accuracy) Bailey dan Pearson 

(1983) IQ2 Tepat Waktu (Timeliness) 
IQ3 Lengkap (Completeness) 
IQ4 Keterkaitan (Relevancy) Pitt dan Watson, 1997 
IQ5 Nilai (Value) 
IQ6 Manfaat 
IQ7 Urgensi 

 
c. Indikator Pada Variabel Net Benefits 

Indikator pembentuk variabel Net Benefits 
didapat dari beberapa sumber seperti nampak pada 
tabel 3. 
 
Tabel 3. Indikator Strategic Net Benefits 

Kode Indikator Sumber 
NB1 Meningkatnya daya saing dengan 

kompetitor 
Porter Five Force 

NB2 Optimalisasi peningkatan Nilai-
Nilai Hubungan dengan Pemasok 

Porter Value Chain 

NB3 Peningkatan Nilai-Nilai hubungan 
dengan Pelanggan 

NB4 Efisiensi Internal Organisasi Benefits Model, 
Notowidigyo 

 
Konstruk Strategic Net Benefit dapat diturunkan 
lebih detail ke dalam varibel-variabel pengukuran 
seperti nampak pada tabel 4. 
 
Tabel 4. Detail dari Strategic Net Benefits 

Kode Indikator Sumber 
PB1 changes the basis of competition  ”Porter Five Force”

Applegate, McFarlan
McKenney (1996) 

PB2 build barriers to competitor entry 
PB3 generate new products 
PB4 build in switching costs 
PB5 change the balance of power in 

supplier relationship 
SB6 Mendapat tambahan manfaat dari 

kekuatan tawar terhadap pemasok  
Porter Value Chain 

SB7 Pengurangan biaya-biaya pembelian 
bahan 

SB8 Dapat mengidentifikasi alternatif 
dari sumber-sumber sediaan 

SB9 Peningkatan mutu barang dan jasa 
dari pemasok 

 

SB10 Mendapatkan akses mengenai para 
pemasok 

SB11 Menyediakan informasi untuk 
pemasok agar ada keuntungan bagi 
organisasi sebagai timbal baliknya 

LB12 Pengurangan biaya-biaya layanan 
pelanggan 

Porter Value Chain 

LB13 Menyediakan basisdata eksternal 
untuk memahami karakteristik 
pelanggan 

LB14 Membantu pelanggan menaikkan 
income melalui organisasi 
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LB15 Meningkatkan biaya untuk 
pelanggan yang akan beralih ke 
pemasok lain 

IB16 Information Intelligent Delivery ”Model Manfaat”
Notowidigyo IB17 Product Cost Delivery 

IB18 Organizational Delivery 
IB19 Service Cost Delivery 

 
 

5. Model Pengujian 
Diuraikan pada sub ini tentang  persiapan 

pengujian, berupa variabel penelitian yang 
digunakan, populasi sampel, dan teknik 
pengumpulan data, serta metode analisis yang akan 
dipergunakan. 
 
5.1  Variabel Penelitian  
 Variabel  dalam  penelitian  ini  
diklasifikasikan  ke  dalam  variabel  eksogen dan 
endogen. Variabel eksogen terdiri atas kualitas 
sistem dan kualitas informasi, sedangkan  variabel  
endogen  adalah net benefits. 

Persepsi  responden terhadap indikator-
indikator setiap variabel dimensi pengukuran diukur 
dengan skala Likert 1 sampai dengan 5.  
 
5.2    Populasi, Sampel, Metode Pengumpulan  
         Data 

Populasi dalam penelitian ini adalah responden 
yang memiliki kriteria sebagai : 
a. manajer atau para pengambil keputusan di setiap 

organisasinya, atau  
b. para mahasiswa S1 tingkat atas untuk jurusan-

jurusan manajemen dan sistem informasi, atau 
mahasiswa S2 dan S3 bidang kajian manajemen 
dan sistem informasi, atau 

c. dosen pengajar di S1, S2 dan S3, bidang kajian 
manajemen, sistem informasi dan sejenis. 

 
Metode  pengambilan  sampel  yang  

digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah secara  non  
probabilitas  yaitu convenience  sampling.  
Convenience  sampling merupakan  metode  
pengambilan  sampel  yang  dilakukan  dengan  
memilih  sampel secara  bebas  sekehendak  peneliti.  
Metode  pengambilan  sampel  ini  dipilih  untuk 
memudahkan  pelaksanaan  riset  dengan  alasan  
bahwa  jumlah  populasi  yang diteliti  tidak  
diketahui  sehingga  terdapat  kebebasan  untuk  
memilih  sampel  yang paling cepat dan murah. 
Sampel disebar menggunakan fasilitas Web 
sederhana di jaringan internet. 

Jenis  data  dalam  penelitian  ini  adalah  data  
primer  yang  merupakan  data penelitian  yang  
diperoleh  langsung  dari  sumbernya  (Sekaran, 
2003).  Sumber  data dalam penelitian ini adalah 
sumber eksternal, yaitu diperoleh dari kuesioner 
yang dijawab oleh responden melalui web site 
sampling. 
 
 

5.3   Metode Analisis  
Metode analisis berisi pengujian-pengujian 

data yang diperoleh dari hasil jawaban responden  
yang  diterima,  prosedur  analisis  dalam  penelitian  
ini  adalah  sebagai berikut [3] : 
a. Uji Validitas 
b. Uji Reliabilitas 
c. Statistik Deskriptif 
d. Uji Hipotesis 
 
 

6. Langkah-Langkah Membuat Model 
 

Langkah Ke-1 :  

Mengembangkan Model  
 

Model dikembangkan menggunakan Structural 
Equation Model (SEM) yang merupakan  sebuah 
confirmatory  technique  yang dipergunakan untuk 
menguji hubungan kausalitas dimana perubahan satu 
variabel  diasumsikan  menghasilkan  perubahan  
pada  variabel    lain.  Kajian  teoritis  yang  
mendasari  konstruk  dan  dimensi-dimensi  yang  
akan  diteliti  dijelaskan  dalam telaah teoritis dan 
ditunjukkan dalam model kerangka pemikiran 
teoritis.  

Konstruk  dan  dimensi-dimensi  yang  akan  
diteliti  dari  model  teoritis  telah disajikan pada 
tabel 1 s/d 3 sebelumnya. 

 
Langkah  Ke-2  :   

Membuat Hubungan Kausalitas 
 

Model kerangka teoritis yang sudah dibangun 
selanjutnya ditransformasikan ke dalam bentuk 
diagram alur untuk menggambarkan hubungan 
kausalitas  dari  konstruk  tersebut.  Dalam  
penelitian  ini,  terdapat  dua  konstruk eksogen dan 
1 konstruk endogen. Diagram alur dapat dilihat pada 
gambar 1. 

Konstruk  eksogen  kualitas  sistem  
dipostulasikan  berpengaruh  positif  terhadap  
Strategic Net Benefits.  Konstruk  eksogen  kualitas  
informasi  dipostulasikan  berpengaruh positif  
terhadap  Strategic Net Benefits.  
 
 
 
Langkah  Ke-3  :   

Konversi  diagram  alur  ke  dalam  serangkaian  
persamaan struktural dan spesifikasi model 
pengukuran. 

Persamaan  struktural  dari  model  diagram  
alur  di  atas  adalah  sebagaiberikut : 

SQ = 1IQ + z1 
IQ =  1SQ + z2 

NB =  3SQ + 4IQ + z3 
Keterangan : 
SQ = System Quality (kualitas sistem)  
IQ = Infomation Quality (kualitas informasi)  
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NB= Net Benefits  
Z = disturbance term 
��= regression weight 
��= loading factor 
 
Spesifikasi terhadap model pengukuran adalah 
seperti tabel 5. 
 
Tabel 5.  Konstruk dan Model Pengukuran 

No Konstruk Model Pengukuran 
1 System Quality  X1 = 1SQ + e1  

X2 = 2SQ + e2  
X3 = 3SQ + e3  
X4 = 4SQ + e4  
X5 = 5SQ + e5  

2 Information 
Quality 

X6 = 6IQ + e6  
X7 = 7IQ + e7  
X8 = 8IQ + e8  
X9 = 9IQ + e9  
X10 = 10IQ + e10   
X11 = 11IQ + e11  
X12 = 12IQ + e12   

3 Strategic Net 
Benefits 

X13 = 13OI + e13  
X14 = 14OI + e14  
X15 = 15OI + e15  
X16 = 16OI + e16 

 
Langkah  Ke-4  :   

Pemilihan  matriks  input  dan  teknik  estimasi  atas  
model yang dibangun  
 

Data  masukan  SEM  berupa  matrik  varian-
covarian  atau  matrik  korelasi.  Penelitian  ini  akan  
menguji  kausalitas  sehingga  menggunakan  matrik  
varian-covarians  (Hair  et  al,  1998).  Teknik  
estimasi  yang  akan  digunakan  adalah  maximum  
likelihood  estimation  method . Estimation  
structural  equation  model  dilakukan  dengan  
analisis  full model  untuk  melihat  kesesuaian  
model  dan  hubungan  kausalitas  yang  dibangun 
dalam model uji. 

Teknik estimasi yang digunakan dalam 
membangun model adalah : 
a. Confirmatory Factor Analysis  

Pengujian  unidemensionalitas  dari  konstruk  
eksogen  dan  konstruk endogen digunakan teknik  
confirmatory factor analysis.  

Penelitian  ini  hanya  melakukan  uji  
signifikansi  bobot  faktor  yang dilakukan 
menggunakan dua tahap analisis yaitu :  
 Nilai Lamda atau Loading factor 

Nilai lamda yang dipersyaratkan adalah harus 
mencapai 0,4. Jika nilai lamda atau loading 
factor lebih rendah dari 0,4 dipandang variabel 
tersebut tidak berdimensi sama dengan variabel 
lainnya untuk menjelaskan sebuah variabel laten.  

 Bobot Faktor 
Kekuatan  dimensi-dimensi  tersebut  dalam  
membentuk  faktor latennya  dapat  diketahui  
dengan  menggunakan  uji  t  terhadap regression  

weight.  Jika critical  ratio  lebih  besar  dari  2,0 
menunjukkan  variable-variabel  tersebut secara 
signifikan  merupakan  dimensi  dari  variabel  
laten  yang  dibentuk  Ferdinand  (2006). 

b. Structure Equation Model  
Langkah selanjutnya melakukan analisis  full 

model untuk  melihat  kesesuaian  model  dan  
hubungan  kausalitas  yang  dibangun dalam model 
yang diuji. Adapun pengujian-pengujian ini 
dilakukan secara dua macam, yaitu:  
 Uji kesesuaian model  

Indeks kesesuaian model, goodness of fit yang 
digunakan disajikan dalam tabel 6. 

 
Tabel 5.  Kriteria Goodness of Fit Index 

No Goodness of Fit Index  Cut off value 
1 2 (Chi-square) Diharapkan kecil  
2 Significanced Probability  =df  
3 RMSEA �0,08  
4 GFI �0,90  
5 AGFI 0,90 
6 CMIN/DF  �2,00  
7 TLI �0,95  
8 CFI �0,95 

 
Jika tingkat signifikansi terhadap chi-square 
yaitu p ≥ 0,05 maka model ini sesuai dengan data 
atau fit terhadap data yang tersedia. 

 �Uji kausalitas 
Pengujian hipotesa mengenai kausalitas yang 
dikembangkan dalam model ini, dilakukan 
pengujian hipotesa nol yang menyatakan bahwa 
koefisien regresi antara hubungan adalah sama 
dengan nol guna menerima hipotesis alternatif 
yang menyatakan diterimanya kausalitas dalam 
model melalui uji t yang lazim dalam model 
regresi. 

 
Langkah Ke-5 :  

Menilai problem pada identifikasi 
 

Masalah identifikasi pada prinsipnya adalah 
mengenai masalah ketidakmampuan model yang 
dikembangkan menghasilkan estimasi yang unik.  
Beberapa indikasi masalah identifikasi yaitu : 1.) 
standar eror yang besar untuk satu atau beberapa 
koefisien, 2.) adanya varians eror yang negatif, 3.) 
korelasi yang tinggi antara koefisien. Jika setiap kali 
estimasi dilakukan muncul masalah identifikasi, 
maka sebaiknya model dipertimbangkan ulang 
dengan mengembangkan lebih banyak konstruk. 
 
Langkah Ke-6 :  

Evaluasi model 
 

Pada tahap ini dilakukan pengujian terhadap 
kesesuaian model melalui telaah terhadap berbagai 
kriteria goodness of fit. Pertama adalah 
mengevaluasi asumsi SEM. Asumsi-asumsi yang 
harus dipenuhi antara lain : 
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a. Ukuran sampel 
Besarnya ukuran sampel memiliki peran 

penting dalam interpretasi hasil SEM. Dengan model 
estimasi menggunakan maximum likelihood (ML) 
minimum diperlukan sampel 100 (Ghozali,2008). 
Selanjutnya Ghozali merekomendasikan bahwa 
ukuran sampel antara 100 sampai 200 harus 
digunakan untuk metode estimasi ML. 

 

b. Evaluasi atas terpenuhinya asumsi normal 
data 

Normalitas univariat dan multivariat dievaluasi 
dengan  melihat apakah ada bukti atau tidak kalau 
data yang digunakan mempunyai sebaran yang tidak 
normal. Dengan menggunakan kriteria nilai krisis 
(critical ratio) sebesar 1,96 pada tingkat signifikan 
0,05 atau 2,58 pada tingkat signifikan 0,01 maka 
dapat dikatakan bahwa tidak ada bukti kalau data 
yang digunakan mempunyai sebaran yang tidak 
normal. 

 

c. Evaluasi atas munculnya outliers, univariate 
outliers 

Evaluasi ini dapat dilakukan dengan 
menentukan nilai ambang batas yang akan 
dikategorikan sebagai outliers.  

 

d. Evaluasi atas multicolinearity dan singularity 
Multikolinearitas dapat dideteksi dari 

determinan matriks kovarians. Determinan dari 
matriks kovarians sampel lebih besar dari nol (jauh 
dari nol) dapat disimpulkan tidak terjadi 
multicolinearity dan singularity, maka data layak 
digunakan. 

 

e. Evaluasi atas kriteria goodness of fit (uji 
kesesuaian) 
Ada beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk 
melihat suatu model diterima atau ditolak, yaitu : 
 Kriteria chi-square (2), digunakan untuk 

mengukur overall fit. 
 Kriteria significance probability, digunakan 

untuk menguji tingkat signifikansi model 
 Kriteria Root Mean Square Error of 

Approximation (RMSEA). 
RMSEA merupakan ukuran atau indeks yang 
dapat digunakann untuk mencoba memperbaiki 
kecenderungan statistik chi-square menolak 
model dengan jumlah sampel yang besar. 

 Kriteria Goodness of Fit Index (GFI), rentang 
nilai GFI berkisar antara 0 (poor fit) sampai 
dengan 1,0 (perfect fit). Nilai GFI yang 
mendekati 1 menunjukkan tingkat kesesuaian 
yang semakin baik. 

 Kriteria Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI), 
adalah perluasan dari GFI dengan nilai yang 
disesuaikan dengan rasio derajat kebebasan 
(degree of freedom). AGFI yang diterima jika 
nilainya lebih besar atau sama dengan 0,90. 

 Kriteria The Minimum Sample Discrepancy 
Fanction dibagi dengan Degree of Freedom 

(CMIN/DF). Indeks ini disebut juga 2 relatif 
karena merupakan nilai chi-square statistic 
dibagi dengan degree of freedom-nya. Nilai 2 
relatif kurang dari 2,0 atau bahkan kadang 
kurang dari 3,0 adalah indikasi dari acceptable fit 
antara model dan data. 

 Tucker Lewis Index (TLI), merupakan 
incremental index yang membandingkan sebuah 
model yang diuji dengan baseline model. 
Nilai yang direkomendasikan adalah �0,90 dan 
nilai yang mendekati 1 menunjukkan very good 
fit. 

 Comparative Fit Index (CFI), dengan besaran 
indeks 0-1. Semakin mendekati 1 menunjukkan 
tingkat fit yang semakin tinggi pula. Nilai yang 
direkomendasikan adalah CFI �0,90. 

 

f. Tahap akhir : Uji Reliabilitas 
Evaluasi yang harus dilakukan adalah penilaian 

unidemensionalitas dan reliabilitas. 
Unidemensionalitas digunakan dalam menghitung 
reliabilitas dari model yang menunjukkan bahwa 
dalam sebuah model satu dimensi, indikator-
indikator yang digunakan memiliki derajat 
kesesuaian yang baik. 

Sedangkan reliabilitas adalah ukuran 
konsistensi internal dari indikatorindikator konstruk, 
dengan menggunakan dua cara yaitu penerimaan 
yang direkomendasikan bagi construct reliability 
adalah minimum 0,7. Tingkat penerimaan tersebut 
bukan angka mati. 
 
Langkah Ketujuh : Interpretasi dan modifikasi 
model 
Modifikasi dilakukan dengan mengamati 
standardize residualis yang dihasilkan oleh model 
tersebut. Batas keamanan untuk jumlah residual 
adalah �2,58 dengan signifikansi 5% (Hair et al, 
1998). Nilai residual �2,58 menunjukkan adanya 
problem error yang substansial untuk sepasang 
indikator. 
 
7. Rencana Pengukuran 
Penelitian ini masih dalam progress pengerjaan, dan 
dapat disampaikan langkah-langkah berikutnya  
yang akan dilakukan adalah : 
a. Membuat kuestioner yang nantinya dibagikan 

kepada responden seperti tercantum pada 
bagian 5.2 tentang Populasi, Sample dan 
Metode Pengumpulan Data 

b. Memasukkan data hasil kuestioner ke model 
SEM yang telah dibuat, menggunakan aplikasi 
AMOS v18.0. 

c. Menjalankan langkah-langkah uji mulai 
Langkah ke-4 seperti dijelaskan pada bagian 6. 

d. Membuat simpulan dari Hipotesis H1 dan H2 
yang telah diuji menggunakan model SEM. 
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8. Penutup 
Model  IS  Success  yang  dikemukakan  oleh  

DeLone  danMcLean,  memberikan gambaran  yang  
komprehensif  bagi  konsep  keberhasilan  atau  
efektivitas  suatu  sistem informasi. Variabel-
variabel  yang  terdapat  dalam model  ini  didukung  
oleh  item-item  yang cukup banyak dan terperinci.  

Penelitian ini mencoba membuat model bagi 
pengukuran kesusksesan sistem informasi strategik 
yang dilihat hanya dari 3 konstruk saja yaitu System 
Quality, Information Quality, dan Net Benefits. 
Dengan  menggunakan  confirmatory  technique,  
penelitian  ini  mencoba  untuk menguji setiap 
hipotesa (H1 & H2  

Hasil sementara yang diperoleh dari proses 
analisis tersebut adalah:  
a. System quality dapat dijelaskan melalui variabel 

kemudahan untuk digunakan (ease of use), 
kemudahan untuk diakses (system flexibility), 
kecepatan akses (response time), ketahanan dari 
kerusakan (reliability), dan keamanan sistem 
(security). 

b. Information  quality  dapat  diukur  melalui  
variabel  Keakuratan (Accuracy), Tepat Waktu 
(Timeliness), Lengkap (Completeness), 
Keterkaitan (Relevancy), Nilai (Value), 
Manfaat, dan Urgensi 

c. Net  benefits, dijelaskan melalui  variabel-
variabel Meningkatnya daya saing dengan 
kompetitor, Optimalisasi peningkatan Nilai-
Nilai Hubungan dengan Pemasok, Peningkatan 
Nilai-Nilai hubungan dengan Pelanggan, dan 
Efisiensi Internal Organisasi.  

d. Hipotesa H1 Konstruk  eksogen  kualitas  sistem  
dipostulasikan  berpengaruh  positif  terhadap  
Strategic Net Benefits.   

e. Konstruk  eksogen  kualitas  informasi  
dipostulasikan  berpengaruh positif  terhadap  
Strategic Net Benefits.  

 
Gambar lengkap model pengukuran 

kesuksesansistem informasi straetgik dapat dilihat 
pada gambar 2. 

 
Dengan  teridentifikasikannya  faktor-faktor  di  

atas,  diharapkan  hasil  penelitian  ini dapat 
memberikan kontribusi bagi prospek penelitian 
selanjutnya, yaitu untuk menguji setiap hipotesis 
(H1 & H2) sesuai keberpengaruhan kontruk eksogen 
terhadap kontruk endogennya.  
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Gambar 2. Full Model Struktural Pengukuran Kesuksesan SI Strategik 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2012, STMIK - STIKOM Bali 23-25 Pebruari 2012 

736 
 

PELUANG DAN TANTANGAN EXTENSIBLE BUSINESS REPORTING 
LANGUAGE (XBRL) DALAM PENGAUDITAN LAPORAN KEUANGAN 

Arif Perdana1, Marsela Diaz2 
 

1 Jurusan Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Pontianak 
Jl. Ahmad Yani Pontianak 78124 

 Telp. (0561) 736180, Faks. (0561) 740143 
1 arifperdana@gmail.com 

 
 
 
 

Abstrak 

Artikel ini bertujuan untuk memberikan rerangka pemikiran mengenai implementasi eXtensible Business 
Reporting Language (XBRL)  dalam pengauditan. Berbagai literatur tentang XBRL telah banyak yang 
menguraikan manfaat XBRL dalam pelaporan keuangan, namun demikian XBRL sesungguhnya juga dapat 
memfasilitasi terciptanya proses audit yang lebih baik. Berbagai kendala teknis dalam proses audit berbantuan 
komputer dapat diatasi dengan laporan keuangan berbasis XBRL. Jumlah populasi yang besar dalam proses 
pengauditan dapat ditangani dengan efektif dengan bantuan XBRL. Melalui pemanfaatan XBRL, proses untuk 
menguraikan dan mengumpulkan data bukanlah menjadi permasalahan mekanis yang menyita waktu audit lagi. 
Namun demikian, sebagai teknologi yang masih baru XBRL juga masih memerlukan perbaikan berkelanjutan. 
Berbagai peluang dan tantangan berkaitan dengan implementasi XBRL dalam akuntansi dan pengauditan akan 
didiskusikan secara lebih rinci pada artikel ini. 
 
Kata kunci : eXtensible Business Reporting Language, XBRL, XBRL Assurance, Pengauditan, Laporan 
Keuangan,  
 
 
 
 
 
1. Pendahuluan 
 

Peran akuntan sebagai penyaji informasi adalah 
sebagai mediator antara pihak perusahaan dengan 
stakeholder dalam menerjemahkan aktivitas-
aktivitas perusahaan ke dalam informasi yang dapat 
dipahami oleh stakeholder. Sementara itu peran 
akuntan sebagai pemeriksa akuntansi (auditor) 
adalah mengevaluasi apakah informasi keuangan 
yang disajikan oleh suatu entitas sesuai dengan 
standar akuntansi yang ditetapkan oleh dewan 
standar dan bebas dari salah saji yang bersifat 
material.  

Secara internal, akuntan di dalam perusahaan 
berfungsi untuk memberikan keyakinan (assurance) 
bahwa informasi yang disampaikan melalui laporan 
keuangan berkualitas dan dapat bermanfaat bagi 
pengguna. Secara eksternal, keyakinan atas kualitas 
laporan keuangan tersebut harus diuji melalui 
pemeriksaan akuntansi (audit), dengan hasil akhir 
berupa kesimpulan auditor bahwa asersi yang 
dimuat di dalam laporan keuangan sudah sesuai 
dengan kriteria yang ditetapkan. Dengan demikian 
peran akuntan sangat strategis dalam suatu entitas 
bisnis. Jika ditinjau dari pekerjaan audit, efisiensi 

pasar dipengaruhi oleh perilaku auditor dalam 
melaksanakan  pekerjaannya dan auditor memainkan 
peran kunci dalam proses pelaporan keuangan [1]. 

Berbicara mengenai eXtensible Business 
Reporting Language (XBRL) dan audit, tentunya 
tidak terlepas dari proses audit yang melibatkan 
sistem dan teknologi informasi. XBRL sebagai 
bagian dari sistem teknologi informasi seharusnya 
memberikan kemudahan dan manfaat yang besar 
dalam proses audit berbasis komputer ataupun audit 
sistem informasi. Pada bagian berikutnya artikel ini 
memberikan uraian mengenai peluang dan tantangan 
berkaitan dengan implementasi XBRL terhadap 
pengauditan. 

 
2. eXtensible Business Reporting Language 

(XBRL) 
 
2.1 Konsep eXtensible Business Reporting 

Language 
 
eXtensible Business Reporting Language 

(XBRL) merupakan bahasa markup yang 
dikembangkan untuk kepentingan bisnis yang 
ditujukan untuk mengatasi kendala interoperabilitas 

No Makalah : 191
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sehingga persiapan, penyajian, dan analisis laporan 
keuangan menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien 
[2]. eXtensible dalam XBRL memiliki arti bahwa 
bahasa ini dapat dikembangkan oleh pengguna 
sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas bisnis 
yang terjadi. Pengembangan ini dilakukan dengan 
menambahkan arti dan maksud yang dimiliki oleh 
suatu data pada taksonomi untuk kemudian 
diaplikasikan dalam bentuk pelabelan atau 
penandaan (tagging) atas data tersebut. Tagging 
yang dilakukan dapat dibaca baik oleh mesin 
komputer maupun manusia. Business artinya XBRL 
hanya dikhususkan untuk kepentingan bisnis yaitu 
penyajian dan pelaporan keuangan beserta 
kepentingan-kepentingan lain yang berkaitan dengan 
laporan keuangan seperti perpajakan, statistik, dsb. 
Reporting merujuk pada tujuan utama dari XBRL 
yaitu untuk memberikan kemudahan, keakuratan, 
dan efisiensi dalam pelaporan keuangan. Language 
adalah kodifikasi atas suatu data sehingga menjadi 
lebih terstruktur dan bermakna, dan dapat dibaca 
oleh manusia dan komputer. Secara teknis, XBRL 
dikembangkan dari bahasa XML yang telah lama 
dikenal. Meskipun memiliki kaidah syntax yang 
mirip dengan XML namun XBRL tidak sepenuhnya 
sama dengan XML. Selain mengartikulasikan 
sintaks, XBRL juga bertujuan mengekspresikan 
semantik (makna) yang ada pada suatu data yang 
ditandai.  

XBRL berfungsi untuk menjembatani adanya 
berbagai perbedaan. Oleh sebab itu, XBRL harus 
dapat diterima dan beroperasi pada semua platform 
sistem operasi, perangkat lunak dan aturan-aturan 
bahasa mesin komputer. Definisi-definisi yang 
tersedia dalam XBRL dapat dipergunakan secara 
bebas. Pengguna tidak perlu membeli lisensi untuk 
menggunakan XBRL. Bahasa ini bersifat 
proprietary (memiliki lisensi) apabila telah 
diintegrasikan oleh vendor tertentu pada produk 
perangkat lunak yang dihasilkannya. Saat ini sudah 
tersedia beberapa perangkat lunak yang dapat 
digunakan untuk menandai data dengan XBRL 
sesuai dengan spesifikasi dan taksonomi XBRL 
yang tersedia saat ini.  Beberapa perangkat lunak 
Enterprise Resource Planning (ERP) juga sudah 
menyediakan fasilitas penanda XBRL tersebut. 

XBRL tidak mempresentasikan/menyajikan 
elemen/data laporan keuangan, melainkan 
mengklasifikasikan dan menandai elemen-elemen 
tersebut. Permasalahan yang terjadi saat ini adalah, 
informasi keuangan hanya tersaji dalam bentuk 
dokumen dari database yang berkaitan, tetapi 
informasi keuangan yang ada dalam dokumen 
tersebut tidak dapat diekstraksi untuk kepentingan 
lain atau diubah sesuai dengan kebutuhan pengguna 
yang memiliki kepentingan berbeda satu sama 
lainnya. XBRL mengubah paradigma pelaporan 
keuangan yang bersifat document-centric menjadi 
data-centric [3]. Ada dua filosofi yang mendasari 

XBRL yaitu data interaktif dan pelaporan 
berkelanjutan (continuous reporting). 

Distribusi informasi keuangan elektronik tidak 
seharusnya disajikan dalam satu format dan hanya 
berlaku untuk satu atau beberapa kepentingan umum 
dari pengguna. Sebagai contoh, jika neraca suatu 
perusahaan disajikan dalam format spreadsheet 
ataupun PDF, analis yang membutuhkan rasio-rasio 
keuangan yang dihasilkan dari elemen-elemen 
laporan keuangan harus menyediakan waktu lagi 
untuk memproses elemen-elemen tersebut dengan 
melakukan copy-paste serta penginputan dan 
perhitungan ulang.  

Tujuan utama dari XBRL adalah untuk 
mengeliminasi pekerjaan manual bersifat mekanis 
yang berulang yang biasanya dilakukan untuk 
menyiapkan informasi keuangan untuk beragam 
pengguna. Pemanfaatan XBRL dapat mengeliminasi 
pekerjaan-pekerjaan mekanis seperti pengumpulan 
dan penginputan ulang data-data merupakan 
pekerjaan manual yang menyita waktu. XBRL tetap 
dapat menyajikan informasi secara tradisional 
(paper-based). Namun demikian, XBRL tidak 
membuat informasi menjadi bersifat statis dan 
terkunci dalam hanya satu bentuk dokumen. Melalui 
XBRL, semua kebutuhan pelaporan keuangan 
berkelanjutan dapat direalisasikan dengan baik. 

 
2.2 Filosofi Teknis eXtensible Business Reporting 

Language 
 
XBRL hanyalah merupakan bahasa yang dapat 

memproses data sehingga menghasilkan informasi 
yang bermanfaat. Dalam penyajian informasi 
keuangan berbasi web, XBRL tidak dapat berperan 
tanpa adanya kombinasi dengan bahasa-bahasa 
pemrograman web lainnya seperti PHP, ASP, 
HTML, XSLT, CSS, dll. Fungsi utama XBRL 
adalah melakukan strukturisasi data sehingga dapat 
dibaca/dikenali oleh komputer dan manusia. Pada 
penyajian informasi keuangan berbasis web, bahasa 
pemrograman yang dikenal untuk mempresentasikan 
data adalah HTML. Bahasa ini tidak dapat 
melakukan strukturisasi dan validasi data. HTML 
tidak dapat menandai suatu data seperti yang 
dilakukan oleh XML/XBRL.  

Penyajian informasi yang melibatkan database 
memerlukan berbagai kombinasi bahasa 
pemrograman. Pengelolaan database memerlukan 
sintaks pemrograman SQL. Relasi antara database 
dan penyajian data membutuhkan bahasa 
pemrograman yang dinamis seperti PHP dan ASP 
sehingga input dan output data yang diterima dan 
dihasilkan lebih dinamis. Di antara database dan 
penyajian data diperlukan mediasi berupa bahasa 
markup seperti XML/XBRL. Tujuannya adalah agar 
interoperabilitas antar sistem dapat tercapai. 
Interoperabilitas sangat diperlukan agar pertukaran 
dan distribusi data dapat dilakukan dengan optimal.  
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Pemanfaatan XBRL akan menyebabkan data 
yang dihasilkan menjadi portable, dapat 
dipergunakan kembali dan dipertukarkan dengan 
cara yang cepat, mudah dan akurat [2]. Hal ini 
dikarenakan data telah didefinisikan sesuai dengan 
hirarki pengetahuan. Hirarki ini dimulai dari data, 
informasi, metadata, hingga pengetahuan 
(knowledge) [4][5]. 

a. Data merupakan nilai yang diperoleh dari 
hasil pengukuran atau observasi, atau dapat 
juga berupa fakta-fakta seperti daftar akun, 
nominal uang. Sebagai contoh, angka Rp. 
15.500.000.000,00 merupakan data. 

b. Informasi, merupakan data dalam konteks 
tertentu. Angka Rp. 15.500.000.000,00 
tidak akan memiliki makna apa-apa jika 
tidak diketahui konteksnya. Data yang telah 
dijelaskan, diinterpretasikan sesuai dengan 
konteks tertentu akan menjadi informasi. 
Angka Rp. 15.500.000.000,00 akan 
menjadi informasi ketika ada penjelasan 
bahwa angka tersebut adalah laba bersih. 
Dengan demikian dapat dituliskan “Laba 
Bersih: Rp. 15.500.000.000,00 

c. Metadata meliputi penjelasan deskriptif 
dari suatu informasi. Dengan demikian 
metadata dapat dikatakan sebagai informasi 
mengenai konteks saat informasi tersebut 
digunakan. Sebagai contoh: ‘Laba bersih 
pada tahun 2009 yang belum 
diperhitungkan pajak: Rp. 
15.500.000.000,00 

d. Pengetahuan merupakan aplikasi dan 
kombinasi antara konteks dengan metadata. 
Sebagai contoh, laba bersih Rp. 
15.500.000.000,00 bukan sepenuhnya milik 
perusahaan karena harus melalui 
perhitungan fiskal terlebih dahulu agar 
diperoleh laba bersih setelah pajak. 

Hirarki pengetahuan seperti yang diuraikan di 
atas, dibuat secara terstruktur oleh XBRL dengan 
menggunakan klasifikasi/taksonomi. Taksonomi 
XBRL merupakan deskripsi standar untuk penyajian 
informasi bisnis dan laporan akuntansi. XBRL 
berfungsi untuk mengklasifikasikan elemen-elemen 
tersebut, untuk kemudian dengan disajikan ke dalam 
format yang diinginkan oleh pengguna baik yang 
digunakan secara real-time melalui jaringan internet 
maupun yang dapat dipergunakan secara offline 
seperti dokumen yang sudah dikonversi ke dalam 
format spreadsheet, pengolah kata ataupun file 
dengan format PDF.  

XBRL tidak mengubah item-item yang harus 
dilaporkan, tetapi memberikan cara yang lebih 
efisien dan efektif bagaimana item-item tersebut 
harus dilaporkan. XBRL hanya menandai item-item 
yang akan dilaporkan (elemen) pada laporan 
keuangan. Sebagai contoh, angka Rp. 
1.500.000.000,00 tidak akan memiliki arti apa-apa 

jika tidak diberikan tanda berupa Laba Bersih. 
Taksonomi XBRL diterapkan dengan cara menandai 
angka di atas menjadi: 

 
<LabaBersih> 1500000000 </LabaBersih> 
 

Melalui penandaan seperti yang dilakukan di 
atas, nilai nominal sejumlah 1.500.000.000,00 tidak 
hanya dapat dibaca oleh manusia tetapi juga dapat 
dibaca oleh mesin komputer. Kapan dan dalam 
konteks seperti apa angka itu harus dapat 
ditampilkan dapat dipahami dengan jelas oleh 
komputer. 

 
3. Pengauditan 

 
3.1 Audit Laporan Keuangan Berbasis 

Komputer 
 

Dalam bahasa yang sederhana, akuntansi dapat 
dikatakan sebagai proses penyusunan informasi 
keuangan perusahaan sesuai dengan standar yang 
berlaku, sementara itu pengauditan adalah proses 
untuk mengevaluasi apakah informasi keuangan 
yang disajikan tersebut telah melalui proses yang 
benar dan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.  

Berkaitan dengan perkembangan sistem 
teknologi informasi dalam dunia bisnis, terdapat 
manfaat dan tantangan yang akan diterima dan 
dihadapi oleh auditor. Dari sisi manfaat, teknologi 
informasi akan memberikan kemudahan bagi auditor 
dalam melaksanakan proses audit. Sementara itu 
tantangannya berkaitan dengan audit terhadap sistem 
informasi akuntansi yang menghasilkan laporan 
keuangan tersebut.  

Penggunaan sistem informasi dalam proses 
audit  dapat dilakukan untuk mengekstraksi dan 
menganalisis data-data sehingga akan memberikan 
hasil yang lebih maksimal dalam proses audit. 
Teknik audit seperti ini dinamakan sebagai Teknik 
Audit Berbantuan Komputer atau CAAT (Computer 
Assisted Audit Technique). Sebagai contoh, CAAT 
dapat memberikan kemudahan bagi auditor untuk 
melakukan otomasi proses audit yang dapat 
mengurangi jumlah jam audit. Auditor juga dapat 
melakukan pengujian atas seluruh populasi transaksi 
yang tentunya tidak mungkin dilakukan jika proses 
audit dilakukan secara manual. 

 
4. Implikasi XBRL dalam Pengauditan 
 
4.1 Peran XBRL dalam Membantu Proses 

Audit 
 

Saat ini laporan-laporan keuangan perusahaan 
sudah banyak yang menggunakan internet sebagai 
sarana pendistribusiannya. Pengarsipan yang 
dikehendaki oleh otoritas pasar modal juga sudah 
mensyaratkan pelaporan keuangan secara elektronik 
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atau digital. Pelaporan keuangan seperti ini memiliki 
keunggulan diantaranya : 

a. Penyampaian yang lebih cepat; 
b. Pengarsipan yang lebih mudah; 
c. Proses pemindahan tidak membutuhkan 

biaya yang tinggi; 
d. Biaya distribusi yang rendah. 
Sebelum XBRL berkembang, laporan 

keuangan yang disampaikan kepada otoritas pasar 
modal ada yang berbasis kertas (paper-based) dan 
ada juga yang berbasis elektronik. Sebagai contoh, 
sejak tahun 1993 otoritas pasar modal Amerika 
(SEC) memberlakukan kebijakan pengarsipan digital 
dengan sistem EDGAR (Electronic Data Gathering 
Analysis and Retrieval). Sistem ini menghendaki 
data-data laporan keuangan yang diarsipkan 
menggunakan format HTML atau ASCII [7]. Format 
ini ternyata masih memiliki kekurangan terutama 
berkaitan dengan penggunaan ulang atas format 
tersebut (reusability). Proses ekstraksi dan salin 
tempel (copy and paste) dari format dokumen ke 
format lainnya yang dibutuhkan oleh auditor untuk 
proses pengauditan membutuhkan waktu dan 
mungkin memiliki resiko kesalahan. Sebagai contoh 
proses penyiapan database yang akan dipergunakan 
oleh perangkat lunak ACL dalam membantu proses 
pengauditan berbantuan komputer. Meskipun auditor 
dapat menggunakan bantuan perangkat lunak audit 
seperti ACL untuk mempermudah pekerjaannya, 
tetapi proses ekstraksi dan penyiapan data masih 
belum terotomasi dengan baik. XBRL merupakan 
inovasi penting yang dapat menjadi solusi atas 
permasalahan tersebut. XBRL bukanlah database 
tetapi dapat bertindak sebagai penampung data (data 
container) sehingga fungsinya dapat disamakan 
seperti database. Fungsi ini jelas akan 
mempermudah pekerjaan auditor untuk melakukan 
evaluasi, ekstraksi dan agregasi informasi-informasi 
keuangan. 

Pengauditan terhadap laporan keuangan XBRL 
berbeda dengan pengauditan laporan keuangan 
berbasis kertas. Dalam pengauditan laporan 
keuangan XBRL, terdapat beberapa tantangan yang 
harus dihadapi oleh auditor diantaranya: 

a. Pemahaman yang baik terhadap XBRL. 
Auditor harus memahami: 

b. Sistem yang digunakan untuk 
menghasilkan angka-angka yang tertera di 
dalam laporan keuangan XBRL; 

c. Taksonomi XBRL yang digunakan untuk 
memetakan elemen-elemen  di dalam 
laporan keuangan; 

d. Dokumen atau instans XBRL yang 
digunakan untuk menghasilkan laporan. 

e. Memberikan kontribusi, mengembangkan 
dan memahami standar atetasi dan 
keyakinan yang relevan terhadap laporan 
keuangan berbasis XBRL; 

f. Mengembangkan rerangka pelaporan 
keuangan yang lebih baik; 

g. Memahami resiko dan proses yang 
berkaitan dengan audit sistem informasi.. 

 
 

4.2 Audit dan Isu Pengendalian 
 

Pelaporan keuangan secara online dan real-
time akan berimplikasi pada meningkatnya resiko 
pengendalian. Pelaporan keuangan yang berbasis 
elektronik dan digital tersebut mengakibatkan 
pekerjaan audior yang berhubungan dengan 
pengujian substantif menjadi berkurang, tetapi 
auditor harus dapat melakukan pengujian 
pengendalian untuk memastikan bahwa proses yang 
berlangsung dalam penyusunan laporan keuangan 
tersebut dilakukan dengan menggunakan aplikasi 
yang tepat [8]. Pernyataan standar audit (PSA) No. 
327 [8]  menyebutkan bahwa di dalam proses audit 
yang melibatkan komputer atau sistem informasi, 
auditor harus mengendalikan sistem tersebut untuk 
memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan audit 
terpenuhi serta proses yang terjadi di dalam sistem 
informasi tersebut tidak dimanipulasi oleh staf 
perusahaan atau entitas. Auditor harus dapat 
melakukan penelusuran atas elemen-elemen data 
yang ditandai/di-tag sesuai dengan taksonomi XBRL 
yang dipergunakan. Untuk memberikan evaluasi 
yang tepat atas kewajaran penyajian laporan 
keuangan berbasis XBRL, auditor perlu memiliki 
keyakinan (assurance) yang baik terhadap 
penggunaan XBRL dalam laporan keuangan 
tersebut. Keyakinan ini diperlukan untuk 
memastikan kualitas informasi yang disampaikan. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Isu Pengendalian dalam Penggunaan 
XBRL [9] 

 
Audit atas laporan keuangan berbasis XBRL 

tidak hanya fokus pada angka-angka yang tercantum 
di dalam laporan keuangan tetapi juga pada proses 
yang mendasari munculnya angka tersebut. Ketika 
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laporan keuangan dan dokumen lainnya yang 
berkaitan dihasilkan dalam suatu sistem yang 
terintegrasi dengan menggunakan XBRL. Auditor 
harus melakukan perencanaan audit yang tepat. 
Dalam hal ini resiko audit semuanya terletak pada 
sistem yang dijalankan. Auditor juga perlu 
memastikan bahwa taksonomi XBRL yang 
digunakan di dalam laporan keuangan berbasis 
XBRL diterapkan melalui proses yang benar serta 
valid dan akurat.  

 
4.3 Keyakinan (Assurance) Terhadap 

Pelaporan Keuangan Berbasis XBRL 
 

Hingga kini sudah terdapat 21 negara yang 
mengimplementasikan XBRL baik wajib 
(mandatory) maupun sukarela (voluntary). 
Perkembangan ini telah menunjukkan bahwa XBRL 
sudah menjadi bahasa standar atas pelaporan 
keuangan berbasis elektronis. Hingga saat ini, 
permasalahan yang masih menjadi topik hangat 
adalah belum adanya rerangka yang jelas untuk 
menilai kualitas informasi yang disajikan dengan 
XBRL. Sejak awal dikembangkannya pada tahun 
1999, telah diwacanakan perlunya lembaga atau 
pihak ketiga yang memberikan keyakinan 
(assurance) atas penerapan XBRL di dalam laporan 
keuangan agar informasi yang terkandung di 
dalamnya dapat diterima dan diyakini kualitasnya 
oleh pasar. Yang terjadi hingga saat ini, belum 
terdapat panduan formal untuk pengauditan 
dokumen XBRL [10],[11].  

Menurut SA Seksi 161 [8], keyakinan 
(assurance) menunjukkan tingkat kepastian yang 
dicapai dan yang ingin disampaikan oleh auditor 
bahwa kesimpulannya yang dinyatakan dalam 
laporannya adalah benar. Tingkat keyakinan yang 
dapat dicapai oleh auditor ditentukan oleh hasil 
pengumpulan bukti. Semakin banyak jumlah bukti 
kompeten dan relevan yang dikumpulkan, semakin 
tinggi tingkat keyakinan yang dapat dicapai oleh 
auditor. Dalam konteks XBRL, pertanyaan penting 
berkaitan dengan hal ini adalah, apakah dokumen 
atau instans XBRL telah dibuat secara lengkap, 
akurat dan konsisten merefleksikan semua fakta-
fakta yang dilaporkan di dalam laporan keuangan. 
Kelengkapan, keakuratan dan konsistensi ini akan 
menjadi faktor penting bagi keyakinan auditor. 

Belum tersedianya panduan yang jelas dan 
formal tersebut dapat menjadi penghambat atas 
reliabilitas serta kualitas dari laporan keuangan 
berbasis XBRL. Laporan keuangan berbasis XBRL 
akan mengalami inkonsistensi dan kesalahan-
kesalahan yang dapat menurunkan kualitas dan 
kepercayaan pengguna. Diperlukan adanya pihak 
yang dapat memberikan keyakinan bahwa 
spesifikasi dan taksonomi XBRL yang digunakan 
untuk memetakan elemen informasi keuangan 
diterapkan dengan benar.  Hal ini penting agar 

XBRL dapat diterima secara luas, terstandarisasi 
serta efisien dan efektif dalam menghasilkan 
informasi keuangan perusahaan. Adanya jaminan 
atas XBRL akan sangat bermanfaat bagi pasar modal 
dan penyedia jasa keyakinan (assurance providers). 
Bagi pasar, kepercayaan diri para pengguna laporan 
keuangan akan meningkat, sementara itu bagi 
penyedia jasa jaminan, audit XBRL akan menjadi 
peluang dan tantangan yang akan semakin 
mengembangkan profesi audit . 

Hingga saat ini ada dua fase implementasi 
XBRL dalam pelaporan keuangan yang perlu 
mendapatkan perhatian terhadap keyakinan atas 
kualitas data yang disajikan, yaitu fase pertama, 
XBRL digunakan sebagai format laporan keuangan 
elektronik dan laporan keuangan berbasis kertas 
tetap dipergunakan. Pada fase ini laporan keuangan 
berbasis XBRL dibuat berdasarkan laporan 
keuangan berbasis kertas. Elemen-elemen dalam 
laporan keuangan berbasis kertas dipetakan dengan 
menggunakan spesifikasi dan taksonomi XBRL. 
Pada fase ini, keyakinan diperlukan untuk 
memastikan apakah spesifikasi dan taksonomi 
XBRL yang dipergunakan untuk memetakan dan 
menandai elemen-elemen dalam laporan keuangan 
berbasis kertas sudah dipergunakan dengan tepat.  

Fase kedua, laporan keuangan berbasis kertas 
tidak lagi dipergunakan. Sistem informasi perusahan 
dapat langsung menghasilkan laporan keuangan 
berbasis XBRL. Pada fase ini fokus keyakinan tidak 
lagi pada translasi melainkan pada proses yang 
dipergunakan untuk menghasilkan dokumen XBRL 
tersebut. Keyakinan atas proses ini membutuhkan 
kompetensi dan  pemahaman yang memadai 
mengenai XBRL, yang meliputi taksonomi dan 
pengembangannya, proses tagging XBRL, dan 
pengendalian internal yang diberlakukan perusahaan 
dalam menghasilkan dokumen XBRL tersebut. 

Isu mengenai keyakinan terhadap kualitas atas 
laporan keuangan berbasis XBRL semakin 
mengemuka hingga akhirnya pada tahun 2009, 
Otoritas pasar modal Amerika (SEC) mengeluarkan 
kebijakan bahwa ‘data interaktif harus memenuhi 
harapan investor yang berkaitan dengan reliabilitas 
dan akurasi’. Permasalahannya hingga kini belum 
tersedia, rerangka keyakinan (assurance framework) 
yang pasti. Keyakinan atas XBRL hanya dilakukan 
melalui pendekatan-pendekatan yang disusulkan 
oleh para praktisi dan institusi seperti [12]:  

a. Public Company Accounting Oversight 
Board (PCAOB). 2005. Staff  Q&A 
Regarding XBRL Financial Reporting. 

b. Assurance Working Group (AWG) of 
XBRL International (2006) 

c. AICPA Statement of Position 09-1(AICPA 
SOP 09-1): Performing Agreed-Upon 
Procedures Engagements That Address the 
Completeness, Accuracy, or Consistency of 
XBRL-Tagged Data (AICPA 2009). 
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Dari beberapa pendekatan di atas, pendekatan 
AWG, PCAOB dan AICPA SOP 09-1 sering 
digunakan sebagai panduan untuk melakukan 
jaminan atas laporan keuangan XBRL. 

Rerangka ini menyajikan tujuh sasaran yang 
merupakan karaktersitik penting yang dapat 
diimplementasikan oleh auditor dan personalia 
penjamin mutu (quality assurance) di dalam 
pengauditan terhadap laporan keuangan berbasis 
XBRL dan dokumen lain yang berkaitan. Tujuh 
sasaran tersebut yaitu : 

a. Ketelitian 
b. Kelengkapan 
c. Keterjadian 
d. Kekonsistenan 
e. Kesesuaian 
f. Kepatuhan 
g. Pengendalian internal atas pembuatan 

XBRL dan dokumen yang berkaitan. 
 

4.4 XBRL dan Audit Internal 
 

Auditor internal seharusnya perlu menyadari 
manfaat yang diberikan oleh XBRL. Integrasi XBRL 
ke dalam sistem informasi perusahaan akan 
membawa berbagai keuntungan bagi pengendalian 
internal. Auditor internal dapat melakukan pengujian 
yang lebih baik. Bukan hanya menggunakan sampel, 
tetapi seluruh populasi transaksi dapat ditelusuri 
tanpa harus memerlukan waktu yang lama dan biaya 
yang tinggi. Proses seperti ini akan memberikan 
peluang bagi auditor internal untuk mendeteksi 
berbagai kejanggalan yang mungkin terjadi sejak 
dini, sehingga resiko deteksi dapat dihilangkan.  

Tantangan yang dihadapi oleh auditor internal 
berkaitan dengan pemanfaatan XBRL adalah 
memastikan bahwa aliran data sejak dari proses 
penginputan, pemrosesan hingga laporan keuangan 
tersaji dilakukan dengan benar sesuai dengan standar 
dan regulasi yang ditetapkan. Auditor internal juga 
perlu memastikan bahwa peraturan yang terkait 
dengan sistem informasi diterapkan dengan benar 
sehingga integritas data yang dihasilkan terjamin. 

 
5. Simpulan 

 
Sebagai teknologi yang masih baru diterapkan 

di dalam bidang akuntansi dan pengauditan, 
berbagai potensi yang dimiliki oleh XBRL masih 
terus menerus digali demi menciptakan proses 
penyajian, evaluasi dan audit laporan keuangan yang 
lebih baik di masa depan. Secara umum, 
pemanfaatan XBRL akan mengurangi resiko deteksi, 
karena populasi yang sedemikan besarpun dapat 
dengan mudah ditelusuri dengan bantuan teknologi 
semantik XBRL. Namun demikian di sisi lain, isu 
pengendalian yang berkaitan dengan sistem 
akuntansi, penggunaan taksonomi XBRL, proses 
tagging, dan penciptaan dokumen instan XBRL 

menjadi perhatian penting bagi auditor, dewan 
standar akuntansi, dan organisasi profesi akuntan 
publik. 
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Abstrak 

PBAC adalah salah satu model yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam membuat perencanaan adopsi 
cloud computing. Sedangkan DOI adalah salah satu model yang menggambarkan proses adopsi teknologi. Cloud 
computing merupakan sebuah teknologi yang sedang menjadi trend saat ini. Dengan tujuan untuk lebih 
menyempurnakan model PBAC yang telah ada, perlu ditambahkan aspek – aspek yang merupakan hal penting 
dalam melakukan adopsi teknologi secara umum. Aspek – aspek tersebut bisa di dapatkan di dalam elemen – 
elemen yang ada pada model DOI. Dari hasil analisa mengenai keterkaitan dan keterhubungan antara model 
PBAC dan model DOI, pada paper ini diusulkan sebuah model PBAC baru yang merupakan penyempurnaan 
dari model PBAC yang lama. 
 
Kata kunci : cloud computing, PBAC, DOI. 
 
 
1. Pendahuluan  
 

Cloud computing adalah paradigma komputasi 
yang melibatkan outsourcing dari sumber daya 
komputasi dengan kemampuan untuk melakukan 
skalabilitas sumber daya TI. Untuk dapat 
mengadopsi teknologi cloud computing ke dalam 
organisasi dengan baik, diperlukan persiapan dan 
perencanaan yang matang. Dalam membuat sebuah 
usulan perencanaan adopsi cloud yang nantinya akan 
diajukan ke manajemen dibutuhkan cara pandang 
dari sisi bisnis. Salah satu model yang dapat 
digunakan sebagai pedoman dalam membuat 
perencanaan adopsi cloud adalah model Perencanaan 
Bisnis Adopsi Cloud (PBAC).  

Cloud computing adalah salah satu teknologi 
baru yang akan membawa ke generasi internet 
berikutnya [1]. Dalam teori DOI (Diffusion of 
Inovation), inovasi didefinisikan sebagai suatu ide, 
praktek, atau obyek yang dianggap baru oleh 
individu atau unit adopsi yang lain [2]. Selain itu di 
dalam DOI disebutkan teknologi adalah desain 
untuk tindakan instrumental yang mengurangi 
ketidakpastian dalam hubungan sebab-akibat yang 
terlibat dalam mencapai hasil yang diinginkan.  

Penelitian ini bertujuan mencari keterhubungan 
antara elemen adopsi teknologi di dalam model DOI 
dengan model PBAC dan kemudian akan 
mengusulkan sebuah model PBAC baru yang di 
dalamnya terdapat unsur dari elemen – elemen yang 
ada di model DOI. 
 
 

2. Model Perencanaan Bisnis Adopsi Cloud 
(PBAC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1 : Model PBAC 
 
Model (PBAC) bisa digunakan oleh bagian TI 

bila ingin mengajukan proposal atau usulan rencana 
kepada pihak manajemen untuk melakukan adopsi 
cloud computing. Model PBAC merupakan 
perpaduan unsur bisnis dan teknis yang sekiranya 
masih bisa dipahami oleh pihak manajemen. Berikut 
ini adalah tahap – tahap yang ada dalam model 
PBAC seperti yang ditujukkan pada gambar 1 [3]. 
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2.1 Analisa Kebutuhan 
 
Tahap ini digunakan untuk melakukan analisa 

proses bisnis yang ada di organisasi dan menentukan 
apakah di dalam organisasi masih ada proses bisnis 
yang dianggap kurang efektif dan efisien atau tidak, 
sehingga masih mungkin untuk ditingkatkan lagi 
produktifitasnya. 

Aktifitas yang dilakukan adalah (1) memahami 
kondisi dan permasalahan yang ada, (2) menentukan 
kondisi organisasi saat ini (“As-Is”) dan (3) 
menetukan kondisi yang ingin di capai (“To-Be”) 

 
2.2 Penentuan Manfaat & Nilai Adopsi Cloud 

 
Tahap ini digunakan untuk memberikan 

gambaran berdasarkan kondisi ideal yang 
diharapkan, apa yang ditawarkan jika menggunakan 
solusi adopsi cloud dalam mencapai kondisi 
tersebut. Manfaat, kelebihan dan pertimbangan 
dalam menggunakan adopsi cloud dijelaskan disini 
untuk memberikan gambaran kepada pihak 
manajemen semua hal yang bisa didapatkan dan 
yang mungkin akan hilang atau tidak didapatkan 
dengan adopsi cloud.  

Aktifitas yang dilakukan adalah (1) 
menentukan nilai yang di dapat jika mengadopsi 
cloud serta (2) menentukan manfaat riil dan non riil 
yang mungkin bisa di dapat. 

 
2.3 Penilaian Kesiapan Adopsi Cloud 

 
Tahap ini digunakan untuk melakukan 

penilaian kesiapan dan kematangan organisasi jika 
ingin melakukan adopsi cloud computing. Rencana 
strategi dalam melakukan adopsi cloud computing 
akan sangat tergantung pada tahap ini. Hasil 
penilaian kematangan dan kesiapan antara satu 
organisasi dan organisasi lainnya mungkin saja 
berbeda sehingga strategi yang nantinya dirancang 
juga pasti akan berbeda.  

Aktifitas yang lakukan adalah (1) mengukur 
tingkat kematangan / kesiapan organisasi dan (2) 
melakukan Analisa Dampak Bisnis. 

 
2.4 Strategi Adopsi Cloud 

 
Tahap ini digunakan untuk menyusun rencana 

strategi dalam melakukan adopsi cloud berdasarkan 
penilaian kesiapan organisasi yang telah dilakukan 
di tahap sebelumnya. Di tahap ini rencana mengenai 
cara dan strategi apa yang dilakukan untuk 
melakukan adopsi cloud computing di suatu 
organisasi ditentukan.  

Aktifitas yang dilakukan adalah (1) melakukan 
pemilihan model penyebaran cloud, (2) pemilihan 
penyedia layanan cloud dan (3) merancang 
tatakelola. 

 

 
2.5 Implementasi Adopsi Cloud 

 
Tahap ini digunakan untuk menjelaskan 

rencana yang akan dilakukan saat melakukan 
implementasi adopsi cloud. Perpindahan dari cara 
tradisional ke cloud mungkin memerlukan adaptasi 
terutama jika di sistem lama tidak berbasiskan web. 
Maka dari itu sangat penting untuk melakukan 
rencana yang tepat pada saat melakukan 
implementasi.  

Aktifitas yang dilakukan adalah (1) merancang 
transisi dan migrasi cloud, (2) merancang rencana 
manajemen, monitoring dan operasional cloud, serta 
(3) merancang umpan balik, matrik dan evaluasi 
kinerja. 

 
2.6 Review Rencana 

 
Di tahap ini dokumen – dokumen rencana yang 

sudah dibuat di masing – masing tahap digabungkan 
dan kemudian dilakukan peninjauan ulang secara 
keseluruhan untuk mengantisipasi hal – hal yang 
terlewat dan mungkin perlu ditambahkan. Bila dirasa 
ada hal yang perlu ditambahkan bisa kembali ke 
tahap sebelumnya untuk melakukan analisa dan 
perbaikan. Semuanya harus dipersiapkan dengan 
matang sebelum rencana bisnis adopsi cloud ini 
diajukan ke manajemen. Hilangkan istilah – istilah 
yang terlalu teknis, yang tidak dipahami oleh selain 
orang TI. 

 
3. Model Diffusion Of Inovation (DOI) 
 

Rogers menyatakan difusi sebagai proses 
dimana inovasi dikomunikasikan melalui saluran 
tertentu dari waktu ke waktu di antara para anggota 
suatu sistem social [2]. Difusi biasanya terjadi pada 
tingkat yang lebih tinggi atau luas, seperti pada 
sebuah masyakarat, sedangkan adopsi secara umum 
terjadi pada unit yang lebih kecil  [4]. 

Di dalam teori Diffusion of Inovation terdapat 
empat elemen utama yaitu : 

 
3.1 Karakteristik Inovasi  

 
Tingkat kecepatan adopsi antara satu inovasi 

dengan inovasi yang lain bervariasi. Ada inovasi 
yang sangat cepat diadopsi tetapi ada juga yang 
memerlukan waktu yang lama sampai suatu inovasi 
dapat diadopsi secara penuh. Karakteristik inovasi, 
seperti yang dirasakan oleh individu, membantu 
untuk menjelaskan tingkat yang berbeda dari adopsi  
[2].  

Karakteristik inovasi tersebut adalah (1) 
Keuntungan relatif, (2) Kompatibilitas, (3) 
Kompleksitas,  (4) Trialability dan (5) 
Observability. 
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3.2 Saluran Komunikasi  
 
Komunikasi adalah proses di mana para 

partisipan membuat dan berbagi informasi satu sama 
lain dalam rangka mencapai saling pengertian [2]. 
Difusi adalah suatu jenis komunikasi di mana 
informasi yang dipertukarkan berkaitan dengan ide - 
ide baru [2]. Inti dari proses difusi adalah pertukaran 
informasi dimana seorang individu 
mengkomunikasikan ide baru ke seseorang atau 
beberapa individu yang lain. 

 Saluran komunikasi merupakan cara dimana 
pesan didapatkan dari satu individu ke individu yang 
lain. Sifat dari hubungan pertukaran informasi 
diantara pasangan individu menentukan kondisi 
dimana sumber akan atau tidak akan mengirimkan 
inovasi ke penerima, dan efek dari pengiriman 
inovasi. Saluran komunikasi secara alamiah 
dikategorikan menjadi (1) Interpersonal dan (2) 
Media Massa 

 
3.3 Waktu 

 
Waktu adalah sebuah elemen penting dalam 

proses difusi. Waktu adalah suatu aspek yang jelas 
dari setiap proses komunikasi, tetapi sebagian besar 
penelitian komunikasi tidak menanganinya secara 
eksplisit. Waktu tidak dapat terlepas dari peristiwa, 
tetapi merupakan aspek dari setiap kegiatan. 
Dimasukkannya waktu sebagai variabel dalam 
penelitian difusi adalah salah satu kekuatan. Dimensi 
waktu yang terlibat dalam difusi adalah sebagai 
berikut (1) Proses Keputusan Inovasi, (2) Inovatif 
dan Kategori Pengadopsi dan (3) Tingkat Adopsi. 
 
3.4 Sistem Sosial 

 
Sebuah sistem sosial didefinisikan sebagai satu 

set unit yang saling terkait yang terlibat dalam 
pemecahan masalah bersama untuk mencapai tujuan 
bersama. Para anggota atau unit dari suatu sistem 
sosial dapat berupa orang perseorangan, kelompok 
informal, organisasi, dan / atau subsistem [2]. Difusi 
terjadi dalam suatu sistem sosial, struktur sosial dari 
sistem yang mempengaruhi difusi inovasi dalam 
beberapa cara. Sistem sosial merupakan batas di 
mana inovasi berdifusi. Beberapa hal dalam sistem 
sosial yang berhubungan dengan proses difusi 
adalah (1) struktur sosial, (2)  norma, (3) pemimpin 
pendapat, (4) agen perubahan, (5) jenis 
keputusan inovasi dan (6) Konsekuensi inovasi 
 
 
 
 

4. Keterhubungan Model PBAC dengan Model 
DOI 

 
Untuk melihat keterhubungan antara adopsi 

cloud computing dalam model PBAC dengan 
elemen – elemen yang ada pada model DOI. Berikut 
ini adalah ulasan dan hasil analisa penulis 
berdasarkan keterhubungan setiap elemen DOI 
dengan model PBAC. 

 
4.1 Karakteristik Inovasi 

Dalam hubungannya dengan model PBAC, 
atribut karakteristik inovasi tersebut akan 
mempunyai pengaruh ke tahap tahap penentuan 
manfaat dan nilai adopsi cloud dan tahap 
implementasi adopsi cloud. Penulis beranggapan 
bahwa atribut karakteristik inovasi akan dapat 
mempengaruhi pengambil keputusan dalam 
memutuskan untuk mengadopsi cloud computing 
atau tidak, dengan melihat manfaat dan nilai yang 
didapatkannya. Selain itu atribut karakteristik 
inovasi juga akan mempercepat tingkat adopsi cloud 
computing bagi pengguna saat implementasi adopsi 
cloud dilakukan. 

 
4.2 Saluran Komunikasi 

Dalam hubungannya dengan model PBAC, 
atribut saluran komunikasi ini akan mempunyai 
pengaruh pada tahap analisa kebutuhan khususnya 
untuk jenis saluran komunikasi media massa, karena 
disini penulis beranggapan bahwa bila saluran 
komunikasi khususnya media massa telah banyak 
membahas tentang cloud computing maka pada 
tahap analisa kebutuhan para pengambil keputusan 
setidaknya akan menjadikan cloud computing 
sebagai opsi dalam menyelesaikan masalah jika 
memang itu memungkinkan.  

Sedangkan jenis saluran komunikasi 
interpersonal akan lebih berpengaruh pada tahap 
penilaian manfaat dan nilai adopsi cloud, dengan 
anggapan pencetus atau pengusul ide untuk 
melakukan adopsi cloud dapat secara personal 
mempengaruhi para pengambil keputusan bila 
terjadi penolakan dengan memberikan argumen – 
argumen yang logis berdasarkan manfaat dan nilai 
yang bisa diambil dengan melakukan adopsi cloud. 

Pada tahap implementasi adopsi cloud dua 
saluran komunikasi yaitu implementasi adopsi cloud 
dua saluran komunikasi yaitu interpersonal dan 
media massa secara bersamaan akan sangat 
berpengaruh dengan anggapan saluran komunikasi 
media massa akan meningkatkan pengetahuan dan 
pemahaman tentang cloud sehingga mayoritas 
pengguna bisa terpengaruh dan mendukung adopsi 
cloud, sedangkan bila ada beberapa pengguna yang 
melakukan penolakan maka saluran komunikasi 
interpersonal dapat berperan melalui pengguna yang 
lain untuk meyakinkan rekan – rekannya yang 
menolak adopsi cloud agar jadi ikut mendukung. 
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4.3 Waktu 

Dalam hubungannya dengan model PBAC 
atribut waktu, khususnya proses keputusan inovasi 
merupakan cerminan dari tahap – tahap yang ada di 
PBAC yang diantaranya adalah proses pengetahua 
dimana unsur – unsurnya merupakan cerminan dari 
tahap analisis kebutuhan, proses persuasi cerminan 
dari tahap penentuan manfaat dan nilai adopsi cloud 
sampai dengan proses konfirmasi yang merupakan 
cerminan dari tahap review rencana.  

Elemen waktu menurut pendapat penulis tidak 
memberikan pengaruh secara langsung ke tahap – 
tahap yang ada pada PBAC, karena hanya 
merupakan cerminan dan penjelasan alur proses 
difusi atau adopsi suatu teknologi yang proses 
tersebut juga tercermin pada tahap – tahap yang ada 
pada PBAC.  

 
4.4 Sistem Sosial 

 
Dalam hubungannya dengan model PBAC 

atribut – atribut dari sistem sosial ini akan 
memberikan pengaruh pada tahap penilaian kesiapan 
adopsi cloud dengan anggapan konsekuensi inovasi 
merupakan salah satu hal yang harus sangat 
dipertimbangkan, dimana di dalam tahap penilaian 
kesiapan adopsi cloud diterjemahkan dengan 
aktifitas analisa dampak bisnis, tidak adanya hal ini 
akan bisa membuat organisasi jatuh dalam kerugian 
yang besar bila nantinya adopsi cloud computing 
yang dilakukan tidak berhasil. 

Sedangkan agen perubahan dan pemimpin 
pendapat mempunyai pengaruh pada tahap strategi 
adopsi cloud dengan anggapan pemilihan agen 
perubahan yang tepat yang dalam cloud computing 
dikenal dengan penyedia layanan cloud akan sangat 
mendukung keberhasilan adopsi cloud computing, 
selain itu pemimpin pendapat dapat membantu untuk 
menciptakan suatu tata kelola yang efektif dalam 
melakukan kontrol pada proses adopsi cloud 

Struktur sosial, norma dan pendapat akan 
memberikan pengaruh pada tahap implementasi 
adopsi cloud. Dengan anggapan struktur sosial yang 
baik disertai dengan norma yang longgar pada 
adopsi teknologi baru akansangat menunjang dan 
mempercepat proses adopsi cloud oleh para 
pengguna 

 
4.5 Usulan Model PBAC Baru 

Berdasarkan ulasan dan analisa penulis 
mengenai keterhubungan setiap elemen dalam model 
DOI dengan model PBAC, penulis mengusulkan 
sebuah model PBAC baru. Model PBAC baru ini 
menyempurnakan model PBAC yang lama dengan 
memasukkan beberapa elemen DOI ke dalamnya. 
Model PBAC baru yang diusulkan ditunjukkan pada 
gambar 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2 : Model PBAC Baru 
 

5. Kesimpulan 
 

Model PBAC dengan model DOI mempunyai 
keterkaitan karena keduanya merupakan model yang 
menggambarkan adopsi teknologi, dimana untuk 
PBAC lebih dikhususkan pada teknologi cloud 
computing. 

Sebagian besar elemen – elemen yang ada pada 
model DOI memberikan pengaruh kepada model 
PBAC. Sifat pengaruh dari elemen DOI kepada 
model PBAC adalah memberikan panduan atau 
pedoman dalam situasi atau kondisi tertentu 
mengenai elemen mana yang harus ditekankan atau 
lebih diperhatikan pada saat melakukan adopsi cloud 
computing. 
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Abstrak 
 
Tujuan aplikasi pendistribusian mata kuliah kegiatan mengajar dosen dengan Metode algoritma genetika  ini adalah dapat 
mengoptimasikan kombinasi pendistribusian mata kuliah yang akan di ampu oleh dosen, sebenarnya pendistribusian mata 
kuliah pada kegiatan mengajar ini merupakan problem yang sering dihadapi pada saat akan dimulainya semester, karena 
kondisi yang ada banyak kemungkinan yang terjadi seperti tidak adanya kesesuaian  dari sisi waktu, ruang, jumlah dosen,  
jumlah mahasiswa dan  jumlah mata kuliah yang ditayangkan, Metode algoritma genetika adalah salah satu Metode yang 
dapat memberikan solusi pada problem tersebut, karena Metode ini merupakan suatu pendekatan komputasional untuk 
menyelesaikan masalah yang dimodelkan dengan proses biologi dari evolusi. Aplikasi ini akan memberikan hasil distribusi 
kombinasi yang optimasi yaitu kondisi dimana terjadi kombinasi terbaik untuk kesesuaian mata kuliah dan dosen ampunya, 
mahasiswa yang mengikuti perkuliahan, penggunaan ruang yang cukup, hasil akhir secara keseluruhan tidak ada 
permasalahan. 
 
Kata kunci :  Aplikasi, Distribusi mata kuliah, optimasi, algoritma genetika.  
 
1. Pendahuluan 
Pendistribusian mata kuliah kegiatan mengajar dosen adalah 
suatu problem yang sangat rumit, selama ini, yang menjadi 
persoalan mendasar pada pendistribusian tersebut adalah  
setelah diterbitkannya pendistribusian mata kuliah 
pengajaran ke masing-masing dosen ternyata dosennya tidak 
bisa mengajar pada waktu tersebut (untuk dosen luar biasa), 
ada dosen mendapat jatah mengajar kelas sangat banyak dan 
disisi lainnya ada yang mendapat jatah mengajar kelas 
sangat sedikit pendistribusian tidak merata, ada mahasiswa 
mengambil mata kuliah angkatan dibawahnya waktunya 
berbenturan dengan mata kuliah angkatan mahasiswa yang 
bersangkutan, demikian juga dengan mata kuliah angkatan 
diatasnya, dan pendistribusian mata kuliah ini akan 
menanggung beban yang semakin rumit jika semakin 
banyak kelas untuk perangkatannya. Jadi untuk menghindari 
hal tesebut pendistribusian dituntut untuk bisa mengatasi 
beberapa aspek, yaitu (1) dosen tertentu tidak bisa mengajar 
pada waktu tertentu (2) pendistribusian mata kuliah kegiatan 
mengajar harus merata pada setiap harinya (3) mata kuliah 
yang ditayangkan perangkatan waktunya tidak boleh 
beirisan (4) mempertimbangkan  jika banyaknya kelas untuk 
perangkatannya. (5) pengaturan ruangan yang tersedia harus 
dapat dimanfaatkan dengan sesuai. Disamping beberapa 
aspek tersebut, pada pendistribusian mata kuliah kegiatan 
mengajar dosen ini masih terdapat sangat banyak 
kemungkinan lain yang sebelumnya tidak diperkirakan. 

Maka pendistribusian yang diciptakan adalah pendistribusian 
yang harus mencapai optimasi kombinasi yang terbaik, untuk 
itu dibutuhkan metode optimasi yang dapat diterapkan untuk 
mewujudkan keinginan tersebut. 
Berdasarkan hal diatas diusulkan untuk membuat aplikasi 
dengan penerapan Metode algoritma genetika yang 
diharapkan akan memberikan hasil distribusi kombinasi yang 
optimasi yaitu kondisi dimana terjadi kombinasi terbaik 
 
2. Lingkup Masalah 
Karena pembahasan mengenai algoritma genetika ini 
cakupannya sangat luas maka perlu diberikan batasan 
lingkup masalah yang akan diselesaikan, adapun lingkup 
masalahnya adalah (1)aplikasi ini dibuat dengan studi kasus 
STMIK Global Informatika Multi Data Palembang tentunya 
lingkup permasalahan berdasakan keadaan sebenarnya pada 
institusi tersebut. (2)aplikasi yang dibangun mencakup 
distribusi mata kuliah kegiatan mengajar untuk dosen dengan 
menerapkan algoritma genetika. (3)aplikasi yang dibangun 
menggunakan bahasa pemrograman Delphi. 
   
3. Landasan Teori 
Pembahasan ini berlandaskan teori-teori yang berhubungan 
dengan obyek kajian. Selain menggunakan teori 
pemrograman,  dalam bahasan ini juga diambil teori-teori 
bidang biologi khususnya algoritma genetika sebagai 
landasan algoritmanya. Manfaat dari teori-teori tersebut 

No Makalah : 197 
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dalam bahasan ini untuk mempermudah dalam memahami 
tentang pembuatan aplikasi yang menerapkan algoritma 
genetika. 
 
 
3.1 Aplikasi  
Aplikasi berasal dari kata application yang artinya 
penerapan;lamaran;penggunaan. Secara istilah aplikasi 
adalah: program siap pakai yang direka untuk melaksanakan 
suatu fungsi bagi pengguna atau aplikasi yang lain dan dapat 
digunakan oleh sasaran yang dituju. [7] 
Aplikasi dapat diartikan juga sebagai program komputer 
yang dibuat untuk menolong manusia dalam melaksanakan 
tugas tertentu. Aplikasi software adalah aplikasi  yang 
dirancang untuk penggunaan praktisi khusus.[3] 
 
3.2 Pendistribusian mata kuliah 
Pendistribusian mata kuliah kegiatan mengajar dosen adalah 
jadwal mata kuliah yang diajar oleh dosen, jadwal mata 
kuliah adalah daftar mata kuliah beserta alokasi hari, waktu 
dan ruangan serta dosen yang mengajarnya yang 
diprogramkan dalam jangka waktu satu semester. Proses 
penjadwalannya adalah bagaimana menjadwalkan sejumlah 
komponen yang terdiri dari mata kuliah, dosen,ruang kelas, 
dan waktu dengan sejumlah batasan tertentu. [8] 
Penjadwalan adalah penempatan sumber daya (resource) 
dalam satu waktu.Penjadwalan mata kuliah merupakan 
persoalan penjadwalan yang umum dan sulit dimana 
tujuannya adalah menjadwalkan pertemuan dari sumber 
daya. Sumber daya yang dimaksud adalah dosen pengasuh 
mata kuliah, mata kuliah, ruang kuliah, kelas mahasiswa, 
dan waktu perkuliahan [1]. 
 
3.3 Algoritma Genetika 
Algoritma genetika ini ditemukan di Universitas Michigan, 
Amerika Serikat oleh John Holland (1975) melalui sebuah 
penelitian dan dipopulerkan oleh David Goldberg (1989) 
[6]. 
Algoritma genetik adalah algoritma yang berusaha 
menerapkan pemahaman mengenai evolusi alamiah pada 
tugas-tugas pemecahan-masalah. Pendekatan yang diambil 
oleh algoritma ini adalah dengan menggabungkan secara 
acak berbagai pilihan solusi terbaik di dalam suatu 
kumpulan untuk mendapatkan generasi solusi terbaik 
berikutnya yaitu pada suatu kondisi yang memaksimalkan 
kecocokannya atau lazim disebut fitness. Generasi ini akan 
merepresentasikan perbaikan-perbaikan pada populasi 
awalnya. Dengan melakukan proses ini secara berulang, 
algoritma ini diharapkan dapat mensimulasikan proses 
evolusioner. 
 
3.4.  Penggunaan Algoritma Genetika 
Untuk mencapai optimasi maka   beberapa hal yang harus 
dilakukan dalam penggunaan algoritma genetika sesuai 
siklus algoritma yaitu (1)Mendefinisikan individu, yang 

mana individu menyatakan salah satu solusi (penyelesaian) 
yang mungkin dari permasalahan yang diangkat (2)Mendefi 
nisikan nilai fitness, yang merupakan ukuran baik-tidaknya 
sebuah individu atau baik-tidaknya solusi yang didapat 
(3)Menentukan proses pembangkitan populasi awal. Hal ini 
biasanya dilakukan dengan menggunakan pembangkitan 
acak seperti random-walk (4)Menentukan proses seleksi 
yang akan digunakan (5)Menentukan proses perkawinan 
silang (cross-over) dan mutasi gen yang akan digunakan. 
Adapun siklus algoritma genetika menurut David Goldberg 
sesuai yang ditunjukkan pada gambar 1. 

 
3.5 Individu 
Individu  bisa  dikatakan  sama  dengan  kromosom, yang 
merupakan kumpulan gen, atau gen itu bagian dari 
kromosom, gen ini bisa direpresentasikan dalam bentuk 
biner, bilangan riil, bilangan bulat dan struktur data. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Reprsentasi  biner  
Merupakan cara pengkodean yang paling umum digunakan 
karena adalah yang pertama kali digunakan dalam algoritma 
genetik oleh Holland. Keuntungan pengkodean ini adalah 
sederhana untuk diciptakan dan mudah dimanipulasi. 
Pengkodean biner memberikan banyak kemungkinan untuk 
kromosom walaupun dengan jumlah nilai-nilai yang 
mungkin terjadi pada suatu gen yang sedikit (0 dan 1). Di 
pihak lain, pengkodean biner sering tidak sesuai untuk 
banyak masalah dan kadang pengoreksian harus dilakukan 
setelah operasi crossover dan mutasi, contoh representasi 
biner adalah: 01010010 
 
Jadi :  01010010 = (2+16+64)/256 = 0.3203 
           10001001 = (128+8+1)/256 = 0.5352 
 
b) Representasi  riil 
Adalah suatu pengkodean bilangan dalam bentuk riil. 
Masalah optimalisasi fungsi dan optimalisasi kendala lebih 
tepat jika diselesaikan dengan pengkodean bilangan riil 
karena struktur topologi ruang genotif untuk pengkodean 
bilangan riil identik dengan ruang fenotifnya, sehingga 
mudah membentuk operator genetik yang efektif dengan cara 
memakai teknik yang dapat digunakan yang berasal dari 
metode konvensional, contoh representasi riil adalah : 62.56, 
-68.28. 
 

Gambar 1. Siklus algoritma genetika by David G. 
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c) Representasi bilangan bulat 
Adalah metode yang mengkodekan bilangan dalam bentuk 
bilangan bulat. Pengkodean ini baik digunakan untuk 
masalah optimisasi kombinatorial, contoh representasi 
bilangan bulat adalah : 37, 29, 8. 
 
d) Representasi struktur data  
Adalah model pengkodean yang menggunakan struktur data. 
Pengkodean ini digunakan untuk masalah kehidupan yang 
lebih kompleks seperti perencanaan jalur robot, dan masalah 
pewarnaan Graph. 
 
3.6 Nilai Fitness 
Nilai fitness menyatakan seberapa baik nilai dari suatu 
individu atau solusi yang didapatkan, nilai fitness ini 
dijadikan  acuan dalam mencapai nilai optimal dalam 
algoritma genetika, jadi algoritma genetika bertujuan untuk 
menemukan individu dengan nilai fitness yang paling tinggi. 
Pada algoritma genetika, suatu individu dievaluasi 
berdasarkan suatu fungsi tertentu sebagai ukuran nilai 
kualitasnya, fungsi ini disebut sebagai fungsi fitness. 

 
3.7 Membangkitkan Populasi Awal 
Populasi merupakan sekumpulan individu yang akan 
diproses bersama dalam satu siklus proses evolusi. 
Membangkitkan populasi awal adalah proses membang 
kitkan sejumlah individu secara acak atau melalui prosedur 
tertentu. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk 
menunjukkan suatu solusi harus benar-benar diperhatikan 
dalam pembangkitan setiap individunya. Populasi awal 
diperlukan untuk melanjutkan proses seleksi dalam mencari 
sejumlah individu terbaik yang akan dilanjutkan dengan 
proses reproduksi yaitu dengan menggunakan operator cross 
over. 
Pertama-tama harus ditentukan dulu ukuran populasinya 
(sesuai masalah yang akan diselesaikan dan jenis operator 
genetika yang akan diimplementasikan), kemudian lakukan 
proses untuk pembangkitan populasi awal, yang dapat 
dilakuan dengan beberapa cara misalnya cara random 
generator, pendekatan tertentu dan permutasi gen. 

 
3.8 Proses Seleksi 
Seleksi dilakukan untuk mendapatkan calon induk yang 
baik. “Induk yang baik akan menghasilkan keturunan yang 
baik”.  Semakin tinggi nilai fitness suatu individu semakin 
besar kemungkinannya untuk terpilih, seleksi dapat 
dilakukan dengan menggunakan beberapa  macam teknik, 
yaitu roulette wheel selection, rank base  selection, 
tournament selection dan truncate selection. 
 
a. Roulette wheel selection 
Pada Roulette wheel selection kromosom dipilih berdasarkan 
nilai fitness semakin besar nilai fitness maka kromosom 
tersebut mempunyai peluang untuk diilih beberapa kali.  
 
 

b. Rank Base selection 

Pada Rank Base Selection, hanya kromosom yang 

mempunyai nilai fitness yang tinggilah yang dapat bertahan 

pada generasi berikutnya, sebaliknya yang mempunyai nilai 

fitness rendah akan hilang pada generasi berikutnya. Untuk 

mempertahankan jumlah kromosom tetap pada satu generasi 
maka perlu dibangkitkan kromosom baru yang merupakan 
hasil penyilangan dari kromosom yang hidup. Untuk itu 
dilakukan proses rekombinasi 

 
c. Tournament selection 
Pada Tournament selection ditetapkan suatu nilai tour untuk 
individu-individu yang dipilih secara random dari suatu 
populasi. Individu-individu   yang terbaik dalam kelomppok 
ini akan diseleksi sebagai induk, Parameter yang digunakan 
adalah ukuran tour yang bernilai antara 2 sampai N (jumlah 
individu dalam populasi) 

 
d. truncate selection 
Seleksinya adalah buatan digunakan oleh populasi yang  
Jumlahnya sangat besar Individu-individu diurutkan 
berdasarkan nilai fitnessnya. Hanya individu yang terbaik 
saja yang akan diseleksi sebagai induk. Parameter yang 
digunakan adalah suatu nilai ambang trunk yang 
mengindikasikan ukuran populasi yang akan diseleksi 
sebagai induk yang  berkisar antara 50% -10%, Individu-
individu yang ada dibawah nilai ambang ini tidak akan 
menghasilkan keturunan 

 
3.9 Cross Over 
Cross Over (Pindah Silang) merupakan salah satu operator 
dalam algoritma genetika yang melibatkan dua induk untuk 
menghasilkan keturunan yang baru. Cross over dilakukan 
dengan melakukan pertukaran gen dari dua induk secara 
acak. Macam Cross-Over yang banyak digunakan antara lain 
Cross-Over single point, Cross-Over double point dan 
Cross-Over random, dengan penjelasan sbb, 
 
a. Cross-Over single point 
Pada crossover ini dilakukan dengan memisahkan suatu 
string menjadi dua bagian dan selanjutnya salah satu bagian 
dipertukarkan dengan salah satu bagian dari string yang lain 
yang telah dipisahkan dengan cara yang sama. Proses yang 
demikian dinamakan operator crossover single point seperti 
diperlihatkan berikut ini.  
Kromosom induk 1    X11, X12, X13, X14, X15, X16, X17, X18 
Kromosom induk 2    X21, X22, X23, X24, X25, X26, X27, X28 
Keturunannya           X11, X12, X13, X14, X15, X26, X27, X28 
      
b. Cross-Over double point 
Proses crossover ini dilakukan dengan memilih dua titik 
crossover. Kromosom keturunan kemudian dibentuk dengan 
barisan bit dari awal kromosom sampai titik crossover 
pertama disalin dari induk pertama bagian dari titik 
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crossover pertama dan kedua disalin dari induk kedua, 
kemudian selebihnya disalin dari induk pertama lagi. 
Kromosom induk 1   X11, X12, X13, X14, X15, X16, X17, X18 
Kromosom induk 2   X21, X22, X23, X24, X25, X26, X27, X28 
Keturunannya           X11, X12, X23, X24, X25, X26, X17, X18 
 
c. Cross-Over random 
Crossover  ini manghasilkan kromosom keturunan dengan 
menyalin bit-bit secara acak dari kedua induknya seperti  
diperlihatkan berikut ini. 
Kromosom induk 1   X11, X12, X13, X14, X15, X16, X17, X18 
Kromosom induk 2   X21, X22, X23, X24, X25, X26, X27, X28 
Keturunannya           X11, X12, X13, X24, X25, X26, X17, X18 
 
3.10 Mutasi 
Mutasi Gen merupakan operator yang menukar nilai gen 
dengan nilai inversinya, misalnya gennya bernilai 0 menjadi 
1. Setiap individu mengalami mutasi gen dengan 
probabilitas mutasi yang ditentukan. Mutasi dilakukan 
dengan memberikan nilai inversi atau menggeser nilai gen 
pada gen yang terpilih untuk dimutasikan, pada mutasi ini 
dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu mutasi pertukaran, 
mutasi penggantian, dan mutasi pencarian optimum local 
dari gen termutasi, dengan masing-masing penjelasan mutasi 
tersebut adalah sbb,   
a. Mutasi Pertukaran 
Sebelum mutasi      X11, X12, X13, X14, X15, X16, X17, X18 
Sesudah mutasi      X11, X12, X15, X14, X13, X16, X17, X18 
b. Mutasi Penggantian 
Sebelum mutasi      X11, X12, X13, X14, X15, X16, X17, X18 
Sesudah mutasi      X11, X12, X15, X14, X13, X16, X17, X18 
 
c. Mutasi Pencarian Optimum Local Dari Gen Termutasi 
Gen yang termutasi adalah gen 1,1 (M). Kemudian diperiksa 
apakah tetangga dari gen tersebut yaitu 0.1 (T1), 1.0 (T2), 
2.1 (T3) dan 1.2(T4). Jika fitness tertinggi dari keempat 
tetangga tersebut lebih tinggi daripada fitness gen yang 
termutasi, maka tetangga dengan fitness terbaik itulah yang 
akan menggantikan gen tersebut, pembahasan diatas dapat 
ditunjukkan pada gambar 2 berikut dibawah ini, 
 

 0 1 2 3 4 5 6 7 
0  T2       
1 T1 M T3      
2  T4       
3         
4         
5         
6         
7         

Gambar 2. Mutasi pencarian optimum lokal 
 
4. Metodologi 
Pada penelitian ini materi utamanya adalah sekumpulan data 
yang  terdiri dari data mata kuliah, data dosen, ruang kuliah 
pada STMIK-GI MDP, Pengumpulan sampel dilakukan 
dengan memasukkan semua data yang diperlukan pada 

penelitian ini ke dalam sebuah database yang sudah 
dipersiapkan sebelumnya. Diasumsikan bahwa semua data 
tersebut sudah dimasukkan terlebih dahulu ke dalam 
database, dan nama jadwal semester aktif serta pemetaan 
pengajar sudah dilakukan sebelumnya yang tersimpan  pada 
tabel pemetaan. Keseluruhan dari tahapan proses dalam 
penelitian ini ditunjukkan seperti pada Gambar 3 berikut 
dibawah ini. 

 
Gambar 3 Diagram flow tahapan proses generate jadwal 

 
5. Analisis dan Perancangan 
Pada bagian ini akan diuraikan secara berurutan langkah-
langkah penerapan algoritma genetika untuk mendapatkan 
hasil distribusi mata kuliah yang optimal. 
5.1 Input Data 
Terdapat beberapa masukan kelompok data yang perlu 
diberikan, yaitu  (1)Tabel Mata Kuliah, (2) Tabel Dosen, (3) 
Tabel Kelas, (4) Tabel Ruang, (5) Tabel Waktu 
Tabel Mata Kuliah berisikan daftar seluruh mata kuliah yang 
akan dilaksanakan pada semester berlangsung. Data yang 
perlu disertakan untuk setiap mata kuliah yang ada adalah  
kelas peserta, jumlah sks, dosen pengasuh dan ruangan untuk 
mata kuliah tersebut. Tabel waktu adalah tabel yang 
menginformasikan waktu-waktu dari dosen, kelas dan 
ruangan yang dapat digunakan untuk mata kuliah yang 
bersangkutan. 
5.2 Perancangan Basis data 

 
 
 
5.3 Proses Data Input 
Agar dapat diproses dalam algoritma ini Tabel MataKuliah, 
Tabel Dosen, Tabel Kelas dan Tabel Ruang harus 
digabungkan terlebih dahulu menjadi Tabel Prioritas Mata 
Kuliah. Untuk menjadwalkan suatu Mata Kuliah, perlu 
mempertimbangkan jadwal waktu dosen, kelas dan ruangan 
yang tersedia. Maka setiap mata kuliah akan memiliki 
banyaknya pilihan penjadwalan yang berbeda. 

Gambar 4.  Diagram ER Rancangan Basis data 
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Kemungkinan ada mata kuliah yang memiliki tiga pilihan 
hari dan kemungkinan lain ada mata kuliah yang hanya 
memiliki satu pilihan hari saja. Tabel Prioritas Mata Kuliah 
berisikan banyaknya tingkat pilihan penjadwalan dari setiap 
matakuliah yang ada serta telah diurutkan dari mata kuliah 
yang paling sedikit pilihan penjadwalannya hingga  
matakuliah yang terbanyak pilihan penjadwalannya. 
Dari proses ini diharapkan tidak ada mata kuliah yang tidak 
dapat teralokasikan penjadwalannya dikarenakan pada 
jadwal yang memungkinkan bagi mata kuliah tersebut telah 
dipakai oleh mata kuliah lainnya. 
5.4 Pengkodean Kromosom dan Pembentukan  
      Populasi Awal 
Pengkodean kromosom yang digunakan di sini mengadopsi 
aturan pengkodean kromosom algoritma genetika, yaitu 
pengkodean dengan bilangan bulat/integer. Dimana bilangan 
ini diperoleh dari indeks array dari komponen-komponen 
identitas penjadwalan, seperti berikut ini. 
Kode-Mkul      :  integer 
Kode-Ruang    :  integer 
Kode-Hari        :  integer 
Kode-Waktu    :  integer 
Kode-Dosen    :  integer 
Sks                    :  integer 
Semester           :  integer 
Kelas                 :  char 
Panjang satu kromosom adalah jumlah dari seluruh mata 
kuliah yang ditawarkan pada semester berjalan Sebagai 
contoh untuk pembentukan kromosom ini,  ada sebaran  
mata kuliah sesuai pada Tabel 1, diasumsikan bahwa 
ditawarkan 5(lima) mata kuliah,  dan setelah dipetakan yang 
mengampu mata kuliah tersebut adalah dosen dengan Kode 
Dosen, serta ruangan yang digunakan  adalah Kode Ruang 
seperti pada tabel. Data pemetaan ini dibaca dari database 
pemetaan yang selanjutnya dipindahkan ke variabel array 
yang sebelumnya sudah dideklarasikan.  
 
Tabel 1. Perumpamaan sebaran Mata Kuliah 
 

N 
o 

Kode 
Mkul 

Nama 
Mtkul 

Smt Sks Kls Kode 
Dosen 

Kode 
Ruang 

1 SP316 PPN 1 4 A 021012 A201 

2 SP218 Peng. Sistem Operasi 1 2 A 021009 A303 

3 SP329 Perancangan Web 3 2 A 041020 A203 

4 MI321 Pemrograman Lanjut 3 4 A 041021 A202 

5 SP326 Perancangan Sisfo 5 4 A 041019 A304 

 

Sehingga susunan gen dari salah satu kromosom yang dapat 
dibentuk dari tabel tersebut sesuai yang ditunjukkan pada 
gambar 4.  Dimana Urutan angka pada setiap gen mewakili 
Kode-Mkul, Kode-Ruang , Kode-Hari, Kode-Waktu , Kode-
Dosen , Sks, semester, dan kelas. 
 

.gen1 gen2 gen3 gen4 gen5 
 
7111941A 

 
3423821A 

 
5332423A 

 
8245643A 

 
9556345A 

 

Gambar 5. Kumpulan gen pada kromosom 
 
Pada proses reproduksi, yang boleh mengalami perubahan 
hanya Kode-Ruang, kode-hari, dan kode-waktu  pada bagian 
gen, baik pada proses mutasi ataupun pada proses crossover. 
Adapun proses crossover pada kasus ini menggunakan 
model crossover single point. 

 
 5.5 Hitung Nilai Fitness 
 Nilai fitness merupakan nilai yang digunakan sebagai acuan 

untuk proses seleksi dan reproduksi. Nilai fitness setiap 
populasi dihitung berdasarkan jumlah bentrokan yang terjadi 
pada populasi awal. Semakin besar nilai fitness dari setiap 
individu maka semakin besar bentrokan yang terjadi, yang 
berarti bahwa individu tersebut tidak baik digunakan sebagai 
induk untuk proses reproduksi. Dan sebaliknya semakin kecil 
nilai fitness dari setiap individu maka semakin kecil 
terjadinya bentrokan, yang berarti semakin baik individu 
tersebut digunakan sebagai induk dalam proses reproduksi. 
Nilai fitness diurut ascending, kemudian seleksi untuk 
crossover diambil dari kromosom dengan fitness terkecil 
sejumlah peluang crossover. Nilai fitness dihitung 
menggunakan rumus berikut: 
 
NF (nilai fitness) = ∑bentrokan dosen +  ∑ bentrokan 
mahasiswa + ∑ bentrokan ruangan 
5.6 Uji Aplikasi 
Untuk menguji kemampuan aplikasi  yang sudah dikembang 
kan, dilakukan dengan menggunakan tiga macam kelompok 
data dengan jumlah mata kuliah setiap kelompok berbeda. 
Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui dengan bertambah 
nya jumlah mata kuliah, maka kecenderungan jumlah 
bentrokan yang terjadi akan semakin besar.  
Dengan jumlah data masukan, dimaksudkan untuk 
mengetahui unjuk kerja perangkat lunak dilihat dari jumlah 
data yang diolah. Jumlah data yang diolah pada pengujian ini 
didasarkan atas jumlah program studi yang ada, dan jumlah 
kelas yang dibuka pada masing-masing program studi. 
Ujicoba dari data pemetaan mata kuliah untuk semester 
Ganjil Tahun Akademik 2011/2012,  STMIK-GI-MDP, 
dilakukan 3 (tiga) tahap pengujian yang didasarkan atas 
jumlah data yang diolah. Berikut adalah hasil ujicoba 
aplikasi pendistribusian mata kuliah kegiatan mengajar dosen 
yang sudah dikembangkan. 
 
a.1 Parameter  Uji Coba 1 
Ujicoba I dilakukan pada kelompok data yang berjumlah 47 
jenis pemetaan. Rincian parameter yang digunakan lihat 
Tabel 2 berikut ini. 
 
Tabel 2. Parameter uji coba 1 

No Deskripsi 
Parameter 

Nilai  
Para  
meter 

Keterangan 

1 Kelompok data 47  
2 Jumlah Mata kuliah 57 Tidak ada paralel 
3 Jumlah Ruangan 27  
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4 Jumlah Dosen 32  
5 Jumlah maks. generasi 1000 Estimasi cukup 

a.2 Hasil Uji Coba 1 
Hasil yang diperoleh dengan parameter data seperti pada 
Tabel 2  adalah yang ditunjukkan Tabel 3. 
Tabel 3. Hasil  uji coba 1 

No Nama 
Parameter 

Algoritma Genetika 

1 Jumlah Kelompok data 47 
2 Nilai Fitness 0 
3 Jumlah Generasi 95 

 
b.1 Parameter  Uji Coba 2 
Ujicoba 2 dilakukan pada kelompok data yang berjumlah 78 
jenis pemetaan. Rincian parameter yang digunakan lihat 
Tabel 4 berikut ini. 
Tabel 4. Parameter uji coba 2 

 
No Deskripsi 

Parameter 
Nilai  
Para  
meter 

Keterangan 

1 Kelompok data 78  
2 Jumlah Mata kuliah 63 Buka paralel 
3 Jumlah Ruangan 27  
4 Jumlah Dosen 41  
5 Jumlah maks. generasi 1000 Estimasi Cukup 

b.2 Hasil Uji Coba 2 
Hasil yang diperoleh dengan parameter data seperti pada 
Tabel 4  adalah yang ditunjukkan Tabel 5. 
Tabel 5.  Hasil  uji coba 2 

No Nama 
Parameter 

Algoritma Genetika 

1 Jumlah Kelompok data 78 
2 Nilai Fitness 0 
3 Jumlah Generasi 317 

 
c.1 Parameter  Uji Coba 3 
Ujicoba 3 dilakukan pada kelompok data yang berjumlah 99 
jenis pemetaan. Rincian parameter yang digunakan lihat 
Tabel 6 berikut ini. 

Tabel 6  Parameter uji coba 3 
No Deskripsi 

Parameter 
Nilai  
Para  
meter 

Keterangan 

1 Kelompok data 99  
2 Jumlah Mata kuliah 72 Buka paralel 
3 Jumlah Ruangan 27  
4 Jumlah Dosen 39  
5 Jumlah maks. generasi 1000 Estimasi Cukup

c.2 Hasil Uji Coba 3 
Hasil yang diperoleh dengan parameter data seperti pada 
Tabel 6  adalah yang ditunjukkan Tabel 7. 
 

Tabel 7.  Hasil  uji coba 3 
 

No Nama 
Parameter 

Algoritma Genetika 

1 Jumlah Kelompok data 99 
2 Nilai Fitness 0 

3 Jumlah Generasi 779 

 
 6. Kesimpulan dan Saran  

6.1 Kesimpulan 
Dengan Algoritma Genetika pendistribusian mata kuliah 
kegiatan mengajar dosen dapat dioptimalkan , algoritma ini 
mampu menyelesaikan pembuatan pendistribusian 
matakuliah  dengan tidak ada bentrokan sama sekali, yang 
ditunjukkan dari beberapa hasil uji coba dengan berbagai 
jumlah generasi dengan menghasilkan nilai-nilai  fitness 
sama dengan 0. 
Pendistribusian mata kuliah kegiatan mengajar dosen dengan 
algoritma Genetika dapat menjadi optimal. Aplikasi  dapat 
mampu mencari solusi pendistribusian pada waktu yang 
dapat digunakan baik oleh dosen, kelas maupun ruangan 
yang terlibat dalam suatu mata kuliah. Proses penistribusian 
mata kuliah kegiatan mengajar dosen menggunakan 
Algoritma Genetik ini dapat diterapkan pada kasus-kasus 
pendistribusian mata kuliah dengan multi angkatan dan multi 
ruangan.  
 
6.2 Saran 
Dari implementasi aplikasi pendistribusian mata kuliah 
kegiatan mengajar dosen dengan algoritma Genetika dapat 
diberikan saran saran sbb. 
1. Aplikasi ini dapat diterapkan  dengan berbagai kasus 

yang  rumit untuk problem-problem pendistribusian mata 
kuliah ke dosen atau penjadwalan. 

2. Unuk penelitian lebih lanjut bisa dikombinasi beberapa 
algoritma dengan mengujicobakan pada data yang 
berbeda, dan membandingkannya dengan metode  yang 
lain 
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Abstrak 

Shared Nearest Neighbor (SNN) merupakan cara terbaik untuk mengatasi permasalahan besarnya dimensi data 
dalam proses clustering. Salah satu permasalahan yang muncul dalam SNN adalah akurasi pembentukan klaster. 
Akurasi ini ditentukan oleh algoritma perhitungan kemiripan antar node dalam graph ketetanggaan. Perhitungan 
kemiripan dalam SNN menggunakan Squared Euclidean Distance (SED). Untuk meningkatkan akurasi, 
diusulkan sebuah metode untuk mengganti Euclidean distance, yaitu algoritma Multipath Component Distance 
(MCD). Dari hasil ujicoba komparasi dengan dataset Opinosis antara Euclidean distance dan MCD dalam SNN, 
diperoleh peningkatan akurasi dari 58,82 % menjadi 76,47 % 
 
Kata kunci : Shared Nearest Neighbor, Multipath Component Display, temu kembali informasi 
 
 
1. Pendahuluan 
 

Nearest neighbor merupakan algoritma 
pengklasifikasian yang bergantung pada jarak antar 
record. Namun dari beberapa penelitian, diketahui 
bahwa penggunaan jarak tidak sebanding dengan 
dimensi data. Semakin besar dimensi, semakin 
kecil nilai efisiensi dan efektifitas algoritma 
tersebut. Guha [1] menyatakan bahwa semakin 
besar dimensi data, maka jarak atau kesamaan 
diantara titik-titik data menjadi semakin sama. 

Shared Nearest Neighbor (SNN) merupakan 
cara terbaik untuk mengatasi permasalahan 
besarnya dimensi data [2]. Setelah Nearest 
Neighbor ditentukan, algoritma ini mencari nilai 
kesamaan diantara titik-titik data dengan cara 
menghitung jumlah neighbor yang dimiliki secara 
bersama-sama (share). 

SNN membutuhkan sebuah ambang batas 
untuk menentukan penggabungan atau pemisahan 
cluster data. Bahkan dapat terjadi tidak adanya nilai 
ambang batas yang sesuai untuk beberapa dataset. 
Pengembangan SNN berbasis kepadatan  
dikembangkan untuk mengatasi hal ini. 
Penggunaan graph menjadi kekuatan utama dalam 
penentuan titik-titik representatif. Dari titik-titik ini, 
nilai kepadatan diketahui. Data dengan nilai 
kepadatan diatas ambang batas akan dipilih sebagai 
titik representatif. 

Salah satu permasalahan yang muncul dalam 
SNN berbasis kepadatan adalah akurasi. Tingkat 
akurasi ini ditentukan oleh algoritma perhitungan 
kemiripan antar node dalam graph. Banyak 
algoritma yang dikembangkan untuk menghitung 

kemiripan dan salah satunya adalah Multipath 
Component Distance (MCD) [3]. Dalam penelitian 
ini, masih digunakan algoritma utama dari SNN. 
Implementasi algoritma MCD pada SNN adalah 
menggantikan algoritma Squared Euclidean 
Distance (SED). Dengan menggunakan MCD 
dalam clustering, diharapkan mampu meningkatkan 
akurasi clustering. 

Pada tulisan ini dibahas bagaimana MCD 
mampu meningkatkan performa SNN. Bagian II 
membahas tentang algoritma SNN beserta 
kompleksitasnya dan algoritma MCD. Pada bagian 
III dibahas tentang metodologi penelitian yang 
dipakai dalam penelitian ini, khususnya pada 
implementasi MCD pada SNN. Sedangkan uji coba 
komparasi MCD dengan Euclidean distance akan 
dibahas pada bagian IV. 
 
2. Kajian Pustaka 
 
2.1 Shared Nearest Neighbor  

 
SNN sendiri merupakan algoritma clustering 

berbasis graph dengan prinsip jika dua titik 
memiliki kesamaan terhadap titik yang sama 
banyak, maka kedua titik tersebut memiliki 
kesamaan satu sama lain, bahkan jika pengukuran 
kesamaan tidak menunjukkan kesamaan tersebut. 

Ide pokok dari algoritma ini adalah mengambil 
sejumlah titik-titik data untuk menentukan 
pengukuran kesamaan. Kesamaan dalam algoritma 
SNN didasarkan pada jumlah tetangga yang 
dimiliki secara bersama-sama selama kedua obyek 

No Makalah : 199
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terdapat dalam daftar tetangga terdekat masing-
masing. 

Pengembangan SNN berbasis kepadatan 
merupakan solusi dari kekurangan pada algoritma 
Jarvis Patrick (JP) [4]. Algoritma JP merupakan 
algoritma yang menggunakan SNN sebagai dasar 
pengembangannya. Algoritma JP ini menggantikan 
jarak antara dua titik dengan nilai kesamaan. 
Sebuah nilai ambang batas kemudian digunakan 
untuk melakukan sparsifikasi graph ketetanggaan. 
Cluster diperoleh dari komponen graph 
ketetanggaan yang masih berhubungan.  

Dalam SNN berbasis kepadatan, digunakan 
penggabungan algoritma kesamaan SNN dengan 
proses penentuan titik representatif dari algoritma 
DBSCAN dan CURE.  

Karena itulah, SNN berbasis kepadatan 
dianggap sebagai salah satu algoritma 
pengelompokan yang efisien karena: 

1. Dapat menentukan dan membentuk 
matriks kesamaan antara titik-titik data 
berdasaran jumlah ketetanggaan yang 
dimiliki secara bersama-sama oleh 
masing-masing titik data tersebut. 

2. Membentuk cluster dari titik-titik 
representatif yang ditentukan melalui 
bobot graph ketetanggaan yang dibentuk 
dari matriks kesamaan. 

Secara garis besar, algoritma SNN berbasis 
kepadatan memiliki empat prosedur utama, yaitu: 

1. Perhitungan nilai kesamaan dan 
pembentukan daftar k tetangga terdekat 

2. Pembentukan graph ketetanggaan dari 
daftar k tetangga terdekat 

3. Menentukan titik-titik representative dari 
graph ketetanggaan. 

4. Membentuk cluster dari titik-titik 
representatif. 

Implementasi algoritma SNN dalam program 
adalah sebagai berikut: 
 
SNN : 

1. Matriks   Dataset  ; 
2.   jumlah record dataset  ;   

jumlah dimensi dataset  ; 
3.   jumlah tetangga terdekat ;   nilai 

kepadatan ; 
4.   nilai bobot ketetanggaan ; 

5. SNN-SIMILARITY  ; 
6. Inisialisasi vector  ; 

7. SNN-MERGING  
; 

8. Return  ; 
 
SNN-SIMILARITY : 

9. inisialisasi vector   ; 

10. for   to  do 

11.    for   to   do 

12.      for   to   do 

13.         

; 

14.        push  ; 

15.      end for 
16.    end for 
17. end for 
18. inisialisasi matriks  ; 

19. for   to   do 

20.    for   to   do 

21.      pop  ; 

22.          ; 

23.          ; 

24.   end for 
25.    urutkan   secara menanjak berdasarkan nilai 

dalam  ; 

26. end for 
27. SNN-CONSTRUCTION   ; 

SNN-MERGING : 

28. inisialisasi vector   ; 

29. for   to   do 

30.    for   to   do 

31.      if   then 

32.           ; 

33.   end for 
34. end for 
35. for   to   do 

36.    if   then 
37.      if   belum memiliki tanda cluster then 

38.        tandai   sebagai cluster baru ; 

39.      for   to   do 

40.        if    

41.        and (  belum memiliki tanda cluster) 
then 

42.          masukkan  kedalam cluster yang sama 

; 
43.      end for 
44.    end if 
45. end for 

SNN-CONSTRUCTION : 

46. inisialisasi matriks   ; 

47. for   to   do 

48.    for   to   do 

49.      for   to   do 

50.        if   then 

51.              ;  

52.          continue ; 
53.        end if 
54.      end for 
55.    end for 
56. end for 
 

Perhitungan similarity pada SNN-
SIMILARITY menggunakan Squared Euclidean 
Distance (SED) seperti yang terlihat pada baris 10 
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sampai dengan 17. Pada penelitian ini, untuk dapat 
meningkatkan performa clustering, diusulkan 
sebuah metode yaitu Multipath Component 
Distance (MCD), yang akan dibahas pada sub-bab 
2.2, untuk menggantikan Euclidean distance. 
 
2.2 Multipath Component Distance 
 

Sering kali kita jumpai geometri berbasis 
model kanal stokastik dengan menggunakan konsep 
scattering clusters yang berisi sejumlah komponen 
multipath stokastik yang beragam. 

Masalah praktis yang utama dari model-model 
ini parametrisation cluster secara akurat, maka 
secara otomatis mengidentifikasi cluster dari data 
pengukuran dan ekstrak karakteristik mereka. 

Titik awalnya adalah sejumlah besar data 
estimasi dari kanal parametrik multidimensi. 
Adapun parameter yang muncul dalam cluster pada 
kumpulan dari multipath components (MPCs) 
dengan parameter yang similar, seperti delay, 
angles-of-arrival (AoA) dan angles-of-departure 
(AoD). 

Proses clustering dapat diperoleh dengan 
inspeksi visual, yang menjadi sangat rumit 
pengukurannya jika data yang digunakan besar. 
Akhir-akhir ini, pendekatan heuristik semi otomatis 
berdasar pada estimasi parametrik windowed 
clustering telah dikenalkan. 

MCD telah digunakan dengan algoritma 
clustering pohon hirarki untuk mengidentifikasi 
scattering clusters. 

Data masukan untuk algoritma clustering 
SNN adalah berupa MPCs yang dinyatakan dalam 

sebuah array PxL , dimana L  adalah jumlah 

MPCs dan P  adalah jumlah parameter kanal yang 
terestimasi. Secara khusus, dimensi dari P  adalah 

delay   , azimuth dan eleveation AoA 

 AoAAoA  ,
, dan azimuth dan eleveation AoD 

 AoDAoD  ,
. Setiap MPC ditugaskan ke cluster 

centroid dengan jarak terkecil. Algoritma secara 
iteratif ini mengoptimalkan posisi centroid dalam 
rangka untuk meminimalkan total jarak dari setiap 
MPC ke centroid. Adapun total jarak tersebut dapat 
dihitung melalui Persamaan 1. 

 



L

l
xl l

cxdD
1

,           

(1) 

dimana lx menunjukkan vektor parameter dari 

MPC ke-l. Sedangkan 
lxc menunjukkan parameter-

parameter dari cluster centroid terdekat ke MPC 

ke-l, dan  .d menunjukkan fungsi jarak antara dua 

titik dalam parameter ruang. 

MCD memungkinkan mengabungkan 
parameter yang datang dalam unit yang berbeda. 
Untuk angular data diberikan Persamaan 2. 
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(2) 
Penghitungan MCD untuk AoA dan AoD 

dilakukan secara terpisah dengan menggunakan 
Persamaan 2. Sedangkan untuk jarak delay 
diperoleh dari Persamaan 3. 

maxmax
ij, ..MCD







 


 stdji

         

(3) 

dengan   stdjiji  ,max ,max  menjadi 

standar deviasi dari delay sedangkan  menjadi 

faktor skala delay yang cocok untuk memberikan 
delay yang lebih “penting” ketika diperlukan. Hal 
ini mempunyai efek keuntungan ketika melakukan 
clustering pada real-world data. Jika tidak 
menunjukkan sebaliknya, kita memilih 1 . 

Lalu, kita menskalakan jarak delay dengan 
normalised delay spread. 

Hasil dari pengukuran jariak ini dapat dilihat 
pada Persamaan 4. 

2
ij,

2

ijAoD,

2

ijAoA,ij MCDMCDMCDMCD   

(4) 
yang dapat diartikan sebagai jari-jari dari sebuah 
(hyper-)sphere dalam ruang jarak parameter 
multipath yang dinormalisasi. Kita menggunakan 
jarak ini untuk joint clustering. 
 
3. Metodologi Penelitian  
 

Pada SNN, perhitungan kemiripan antar 
dokumen menggunakan algoritma Squared 
Euclidean Distance (SED). Untuk meningkatkan 
performa klasterisasi, diusulkan untuk mengganti 
algoritma SED dengan algoritma Multipath 
Component Distance (MCD). 
 
3.1 Preprocessing 
 

Pada tahap ini dilakukan pendaftaran semua 
dokumen dan term. Dokumen diambil dari dataset 
Opinosis versi 1.0. Dataset ini berisi kalimat yang 
diekstrak dari review pada topik tertentu. Ada 51 
topik dalam dataset ini dan ada hampir 100 kalimat 
per topik. Untuk setiap dokumen dilakukan 
penghapusan stopword. 

Setelah stopword dihilangkan, dilakukan 
pembobotan menggunakan metode term frequency-
inverse document frequency (TF-IDF). Term 
frequency (TF) mencari bobot term dalam setiap 
dokumen, sedangkan document frequency (DF) 
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digunakan untuk mencari bobot term dalam seluruh 
dokumen. Inverse document frequency (IDF) dicari 
dari jumlah dokumen dibagi dengan bobot DF. 











df

N
idf log            

(5) 
Setelah diketahui bobot masing-masing dokumen 
berdasarkan term-nya, langkah selanjutnya adalah 
proses SNN itu sendiri seperti yang dijelaskan pada 
sub-bab 3.2. 
 
 
3.2 SNN 
 

Tahap awal SNN adalah menghitung 
similarity antar dokumen. Perhitungan ini 
menggunakan metode MCD dengan algoritma yang 
teah dijelaskan pada sub-bab 2.2. Nilai kesamaan 
ini dicari dengan mengukur jarak antar dokumen. 
Pada sinyal MIMO, terdapat delay, angle of arrival 
dan angle of departure. Nilai-nilai ini pada 
dokumen diubah menjadi: delay dianggap 0; angle 
of arrival = angle of departure. Sehingga rumusan 
akhir MCD menjadi: 

2

ijAoD,ij MCD2MCD             

(6) 
Setelah jarak antar dokumen diketahui, 

dilakukan pembentukan graph ketetanggaan 
berdasarkan jumlah k tetangga terdekat yang telah 
ditentukan sebelumnya, menentukan titik 
representative dari graph ketetanggaan, dan pada 
akhirnya dibuat klaster sesuai dengan bobot 
ketetanggaan topic dan nilai merge yang telah 
ditentukan sebelumnya.  
 
4. Hasil dan Pembahasan 
 

Tabel 1. memberikan hasil ujicoba dari 2 SNN 
dengan 2 metode perhitungan jarak yang berbeda, 
yaitu SED dan MCD. Parameter dalam SNN secara 
manual diset k=30, topic=0.02, dan merge=0.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 1. Hasil ujicoba SNN-SED dan SNN-MCD 

SNN 
Jumlah 
Klaster 

Akurasi 
(%) 

SED 12 58,82 
MCD 7 76,47 

 
Untuk SNN SED, dari 51 dokumen dengan 

jumlah tetangga terdekat (k) adalah 30, bobot 
kepadatan (topic) 0,02 dan bobot ketetanggaan 
(merge) 0,3, terbentuk 12 klaster dengan akurasi 
58,82 %. Sedangkan untuk SNN MCD, jumlah 
klaster yang terbentuk adalah 7 klaster dengan 
tingkat akurasi 76,47 %. 

Dari hasil tersebut, sesuai dengan hipotesis 
bahwa MCD mampu meningkatkan akurasi SNN, 
yang dalam hal ini menggunakan dataset Opinosis, 
sebesar 17,65 % dari SED. 

 
 
5. Kesimpulan 
 

Pada tulisan ini, diajukan sebuah metode 
MCD untuk meningkatkan akurasi SNN. Adapun 
dalam penelitian ini, metode MCD ini 
dibandingkan dengan metode SED untuk mencari 
metode pengukuran jarak yang lebih baik. Dari 
hasil uji coba dapat diambil kesimpulan bahwa 
MCD mampu meningkatkan akurasi SNN sebesar 
17,65 % dari SED. Sehingga metode MCD dapat 
digunakan untuk meningkatkan akurasi SNN. 
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1. Pendahuluan 

Memberikan kualitas pelayanan sangat penting. 
Service desk mempunyai peranan penting dalam IT 
services. Service Desk merupakan kontak pertama 
pelaku bisnis yang memanfaatkan IT services, jika 
terjadi sesuatu dengan IT services yang tidak 
mereka harapkan.  Service desk merupakan "pintu" 
komunikasi utama bagi end user jika membutuhkan 
bantuan. Tanpa service desk, suatu perusahaan 
mungkin akan menghadapi ketidak efisiensian.  
Task dalam service desk antara lain[2] : menerima 
incident, mencatat incident, klasifikasi incident 
berdasar prioritas, klasifikasi dan eskalasi, pecarian 
solusi, memberikan informasi kepada end user 
mengenai proses yang berlangsung, menangani 
komunikasi dengan proses Information Technology 
Infrastructure Library (ITIL)  yang lain, pelaporan 
ke manajemen, manajer proses dan kustomer 
terkait dengan performa service desk. 
 
Sebab jika service desk organisasi bisnis tidak 
berjalan lancar dan profesional, itu hampir mustahil 
untuk memberikan kualitas layanan kelas dunia. 
Berurusan dengan permintaan dukungan dari 
pengguna akhir merupakan aspek fundamental dari 
setiap kegiatan departemen TI, sehingga sangat 

penting untuk memiliki alat yang tepat untuk 
melakukan pekerjaan ini. 
 
2. Pengertian ITIL[5] 
IT Infrastructure Library (ITIL) dicetuskan oleh 
UK Government CCTA (OGC), ITIL adalah 
pendokumentasian desain proses-proses bagaimana 
suatu fungsi IT dalam organisasi dijalankan.  ITIL 
mencakup delapan aspek[5], yaitu service support, 
service delivery, rencana pengembangan service 
management, ICT infrastruktur management, 
application management, business perspective, 
security management, dan software asset 
management. Dua di antaranya, yaitu service 
support dan service delivery merupakan area 
utama, yang disebut juga IT Service Management 
(ITSM)[1]. Secara bersama-sama, dua area ini 
mengandung beberapa disiplin yang bertanggung 
jawab untuk penentuan dan manajemen pelayanan 
Teknologi Informasi (TI) yang efektif.   
 
 

 

Abstrak 
 
Information Technology Service Management (ITSM) berkaitan dengan pengiriman dan dukungan 
layanan IT yang sesuai dengan kebutuhan bisnis suatu organisasi. Information Technology 
Infrastructure Library (ITIL) menyediakan satu set proses praktik yang komprehensif, konsisten dan 
koheren yang terbaik untuk ITSM, mempromosikan pendekatan kualitas untuk mencapai efektivitas 
dan efisiensi bisnis dalam penggunaan sistem informasi ITSM terdapat area utama yaitu service 
support dan service delivery. Secara bersama-sama, dua area ini mengandung beberapa disiplin yang 
bertanggung jawab untuk penentuan dan manajemen pelayanan Teknologi Informasi (TI) yang efektif.  
Salah satu disiplin yang terdapat dalam service support adalah service desk. Service desk merupakan 
peranan utama dalam pengelolaan layanan TI. Hal ini dimaksudkan untuk menyediakan Single Point 
of Contact (SPOC) untuk berkomunikasi antara user dan pihak TI dengan baik dan untuk memenuhi 
kebutuhan Pelanggan terhadap penyedia TI. Segala permasalahan pelanggan akan melalui bagian ini 
sehingga diperlukan suatu pendekatan untuk membangun service desk yang ideal. 
 
 
Kata kunci: ITIL, service desk, service support 
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Gambar 1. The ITIL Publication Framework 
 
 

 
Terdapat 2 proses dalam ITIL yaitu service support 
dan service delivery. 
 

 
 

Gambar 2. The ITIL Process[5] 
 
Service Desk 
Pengertian Service Desk[4] 
Service desk merupakan peranan utama dalam 
pengelolaan layanan IT. Hal ini dimaksudkan untuk 
menyediakan Single Point of Contact (SPOC) 
untuk berkomunikasi antara user dan pihak IT 
dengan baik dan untuk memenuhi kebutuhan 
Pelanggan terhadap penyedia IT. (User mengacu 
pada pengguna pelayanan aktual, sementara 
"Pelanggan" mengacu pada entitas yang membayar 
untuk layanan layanan tersebut). 

 
Tujuan Service Desk 

 Menyediakan Single Point of Contact terhadap 
pelanggan 

 Memberikan nasihat, bimbingan dan 
pemulihan secara cepat dalam layanan normal 

 Mendorong dan meningkatkan pelayanan 
bisnis 

 
Jenis-jenis Service Desk 
Banyak organisasi telah menerapkan titik pusat 
kontak untuk penanganan Pelanggan, Pengguna 
dan isu-isu terkait. Service desk jenis didasarkan 

pada tingkat keterampilan dan tingkat resolusi 
untuk melayanani panggilan. Jenis service desk 
antara lain : 
1. Call center 

Call center  adalah kantor tersentralisasi yang 
digunakan dengan tujuan untuk menerima dan 
mengirimkan sejumlah permintaan dari 
telepon. Sebuah call centre dioperasikan oleh 
suatu perusahaan untuk mengelola produk 
yang masuk atau permintaan informasi dari 
konsumen. 
 

2. Contact center 
Contact center adalah fasilitas yang 
digunakan oleh perusahaan untuk mengelola 
semua menghubungi klien melalui berbagai 
media seperti telepon, faks, surat, e-mail. 
 

3. Help desk 
Help desk adalah sumber informasi dan 
bantuan untuk memecahkan masalah dengan 
fasilitas/alat tertentu. Korporasi sering 
memberikan help desk untuk pelanggan 
melalui nomor bebas pulsa , website dan  atau 
e-mail 

 
3. Perbedaan call center, contact center, help 
desk[7] 
Service desk berbeda dari call center , contact 
center atau help desk,  service desk menawarkan 
pelayanan yang lebih luas dengan pendekatan 
terhadap pengguna, serta berusaha menyediakan 
kontak informasi tunggal guna memuaskan 
pelanggan. Meningkatkan nilai pelayanan dengan 
memadukan manusia (people), proses (processes) 
dan teknologi (technology). 

 

 

 
Gambar 3. Perbedaan help desk, call center, dan 

service desk 
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4. Komponen Keberhasilan Service Desk[6] 
 

 
 

Gambar 4. Komponen Keberhasilan Service 
Desk 

 
1.  People 

Manusia adalah komponen yang sangat penting 
dan berharga dalam keberhasilan melakukan 
pelayanan. Manusia dalam hal ini adalah staf 
service desk, staf service desk harus memiliki 
komitmen untuk melakukan pelayanan yang 
terbaik terhadap pelanggan.  Serta memiliki 
tanggung jawab yang tinggi dalam melakukan 
pelayanan.  Staf service desk dalam melakukan 
pelayanan fokus pada pelanggan karena 
kejadian yang menimpa pelanggan 
mempengaruhi bisnis yang dilakukan.  Service 
desk tanpa pelanggan tidak akan dapat 
memberikan dukungan terhadap organisasi. 
Keterampilan berbicara dan mengucapkan kata-
kata dengan jelas harus dimiliki oleh staf 
service desk dalam melakukan pelayanan.  
Memahami tujuan dari bisnis yang dilakukan 
dan penggunaan IT menjadi faktor penting 
keberhasilan pelayanan service desk. 

 
2.  Proses 

Proses yang mendukung kesuksesan service 
desk dilihat dari keterkaitan antar bagian yang 
terdapat dalam proses ITIL. 
a.  Manajemen Insiden 

Tujuan dari manajemen insiden adalah untuk 
mengembalikan pelayanan teknologi 
informasi kepada keadaan normal secepat 
mungkin dengan solusi-solusi untuk 
memastikan bahwa kejadian tersebut tidak 
membawa dampak kepada organisasi. 
Insiden ini bukan merupakan bagian standar 
operasi, tapi sesuatu yang tidak diperkirakan 
dan sangat ingin dihindari. Bagaimana pun 
jika hal tersebut terjadi, maka harus segera 
dilakukan tindakan untuk memperbaikinya 
dalam waktu yang cepat. 
Tanggung jawab manajemen insiden: 
a. Sebagai titik tunggal kontak TI 
b. Mencatat, mengelompokkan dan 

membuat prioritas Insiden 
c. Memantau dan melacak insiden 

d. Menyediakan dukungan awal dan 
berusaha untuk menyelesaikan masalah 

e. Rute ke sumber daya yang sesuai, 
berdasarkan Service Level Agreement 
(SLA) 

f. Menutup insiden berdasarkan 
konfirmasi pelanggan 

g. Mengidentifikasi masalah 
h. Mengidentifikasi pelatihan untuk 

kebutuhan pelanggan 
i. Memberikan informasi terhadap 

manajemen 

 
 
Klasifikasi Insiden 
Klasifikasi adalah salah satu hal yang paling 
penting dari atribut insiden.  Klasifikasi 
digunakan untuk: 
a. Menentukan layanan atau peralatan yang 

terkait 
b. Menentukan keterkaitan dengan SLA atau 

Operation Levels Agreement (OLA) 
c. Memilih atau mendefinisikan spesialis 

atau kelompok terbaik 
d. Tentukan prioritas dan dampak bisnis 
e. Tentukan perkiraan beban kerja 
f. Tentukan pertanyaan yang harus diajukan 
g. Bertindak sesuai kriteria yang cocok untuk 

memilih solusi, mengenali kesalahan, dan 
lingkup kerja 

h. Menyimpulkan dan menentukan tindakan 
terakhir yang harus dilakukan 

i. Membuat matriks pelaporan untuk 
manajemen 

 
Membuat prioritas insiden: 
a. Mendefinisikan prioritas merupakan aspek 

penting dalam pengelolaan insiden 
b. Mengidentifikasi prioritas sesuai 

kepentingan berdasarkan dampak dan 
urgensi insiden 

c. Prioritas juga menentukan jumlah resolusi 
dan pemulihan dari insiden 

 
Memiliki, Monitoring, dan Pelacakan Insiden, 
Kegiatan ini meliputi: 
a. Memeriksa insiden serupa 
b. Memantau status dan kemajuan resolusi 

insiden terhadap tingkat pelayanan 
c. Memberikan prioritas untuk pemantauan 

insiden yang mempunyai dampak yang 
tinggi 

d. Memberikan perkembangan informasi 
terhadap pengguna. 

 
Mengkomunikasikan Status Insiden 
Memberikan perkembangan informasi 
terhadap pengguna,  langkah-langkah yang 
harus dilakukan adalah : 
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a. Menyampaikan insiden telah diterima 
b. Informasi lebih lanjut  
c. Melakukan pekerjaan telah dijadwalkan 
d. Permintaan selesai atau insiden 

diselesaikan 
e. Jika sumber daya staf yang terbatas, 

gunakan email 
f. Buat ikatan pribadi dengan pelanggan, 

bahkan melalui komunikasi elektronik 
g. Berkomunikasi sesuai SLA 

 
b. Manajemen Masalah 

Manajemen masalah dapat menjadi 
perangkat yang kuat untuk membantu 
perbaikan kualitas pelayanan dan nilai IT, 
walaupun terkadang tidak berjalan dengan 
baik. Dengan fokus terhadap penemuan akar 
permasalahan, mengeliminasinya, maka 
standar ITIL proses manajemen 
permasalahan akan membawa ke arah yang 
baik. 

 
Tanggung Jawab Manajemen Masalah: 
a. mencatat insiden secara rinci untuk 

melihat trend dan menganalisis akar 
penyebabnya 

b. Cocokan dan hubungkan insiden baru 
dengan lingkup kerja, masalah, dan 
pengetahuan kesalahan 

c. Usulkan lingkup kerja kepada atasan 
untuk disetujui 

d. Mengidentifikasi perkembangan yang 
mungkin memerlukan pemecahan 
masalah 

e. Informasikan status masalah dengan 
pelanggan 

f. Mengidentifikasi untuk menyelesaikan 
masalah yang sama 

 
c. Manajemen Konfigurasi 

Tujuan yang ingin dicapai  adalah 
membangun dan memelihara database yang 
berisi data perangkat keras, perangkat lunak, 
dokumen-dokumen, yang berhubungan 
dengan pengaksesan database. 

 
Tanggung Jawab Manajemen Konfigurasi: 
a. Menggunakan manajemen konfigurasi 

database (untuk mencatat insiden dan 
menilai prioritas) 

b. Membantu memverifikasi pencatatan 
pelanggan yang melakukan panggilan  

c. Mendeteksi ketidak konsistensi dalam 
manajemen konfigurasi database 

d. Meningkatkan laporan dan 
menginformasikan manajemen 
konfigurasi ketika ditemukan ketidak 
konsistenan 

 
d. Manajemen Perubahan 

Manajemen perubahan dapat didefinisikan  
sebagai suatu rencana yang sistematis yang 
diimplementasikan terhadap suatu pekerjaan 
untuk mendapatkan suatu hasil yang telah 
didefinisikan sebelumnya. Manajemen 
perubahan dimaksudkan agar organisasi-
organisasi dapat  mengimplementasikan 
suatu proses yang efektif dan efisien untuk 
mengidentifikasi, merencanakan, dan 
mengatur perubahan terhadap infrastruktur 
organisasi tersebut. Kemampuan 
perencanaan kerja memungkinkan 
perubahan dapat direncanakan secara baik 
untuk mengurangi kemungkinan terjadinya 
kesalahan dan memastikan bahwa seluruh 
bagian mendapatkan informasi dan proses 
persetujuan diselesaikan sebelum perubahan 
diimplementasikan. 

 
Tanggung Jawab Manajemen Perubahan: 
a. Secara proaktif mengkomunikasikan 

dampak dan biaya dari perubahan ke 
Service Desk 

b. Mencatat permintaan untuk perubahan  
c. Melayani setiap panggilan pelanggan 
d. Adanya isu perubahan jadwal 
e. Mengkomunikasikan status perubahan 
f. Implementasi perubahan (misalnya, 

Standar Perubahan) 
g. Mencatat insiden yang terkait dengan 

perubahan 
h. Mencatat insiden yang terkait dengan 

perubahan tidak sah 
i. Menyediakan informasi berharga bagi 

manajemen 
 

e. Release Management 
Manajemen rilis berhubungan dengan 
manajemen perubahan. Manajemen 
perubahan bertanggungjawab terhadap 
perencanaan, sedangkan release manajemen 
berperan untuk melakukan 
eksekusi/implementasi. 

 
Tanggung Jawab Manajemen Rilis: 

a. Aktif dalam komunikasi, persiapan, 
dan kegiatan pelatihan 

b. Mengkomunikasikan Kalender rilis 
c. Mengkomunikasikan status rilis 
d. Mengkomunikasikan Kebutuhan 

service desk 
e. Menyiapkan untuk mendukung rilis 

baru 
f. pelatihan Menerima, menerima/ 

mengembangkan dokumentasi dan 
prosedur, menginstal/ memodifikasi 
teknologi yang berhubungan 

g. Berpartisipasi dalam Pengujian 
Penerimaan Pengguna 
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h. Menerima dan review masalah dan 
mengdentifikasi kesalahan selama 
pengembangan/pengujian 

i. Menyediakan informasi berharga 
bagi manajemen 

 
f.  Manajemen Keuangan 

Manajemen keuangan menyediakan 
kuantifikasi bagi organisasi dan teknologi 
informasi, mencakup nilai pelayanan 
teknologi informasi, nilai aset serta prediksi 
operasional. Tujuannya adalah  memastikan 
pendanaan yang dikeluarkan bagi pengadaan 
dan penggunaan pelayanan dapat dilakukan 
secara optimal. Manajemen keuangan 
melakukan perencanaan berdasarkan data 
perencanaan teknologi informasi 
sebelumnya dengan berfokus pada 
permintaan dan persediaan yang dihasilkan 
dari strategi organisasi, input kapasitas dan 
perkiraan. 

 
Tanggung Jawab Manajemen Keuangan: 
a. Menyediakan data yang digunakan untuk 

menghitung biaya IT Services 
b. Menyediakan rincian insiden untuk 

menghitung biaya ketidak tersediaan 
c. Menyediakan data yang digunakan untuk 

menunjukkan Return Of Invesment 
(ROI) untuk perbaikan IT Service 
Management. 

 
3.  Teknologi 

Teknologi disini adalah strategi pemilihan tools 
yang akan digunakan, untuk memilih tools ada 
beberapa yang harus diperhatikan antara lain : 
a. Sesuaikan tools untuk proses, bukan 

proses untuk tools 
b. Orang, proses dan prosedur yang bagus 

mendukung keberhasilan tools 
c. Ukuran bisnis dan kompleksitasnya 

mendorong alat yang dibutuhan 
d. Organisasi kecil - sederhana 
e. Organisasi besar - kuat 
f. Kebutuhan manajemen akan informasi 

merupakan faktor penting dalam 
menentukan tools 
 
 

Self-Service Strategy[3] 
Pelanggan dan pengguna berharap dapat 
memperoleh informasi dan layanan yang 
mereka inginkan. Mekanisme konvensional 
seperti contact centres 24 jam merupakan cara 
yang mahal untuk memenuhi harapan pelanggan 
ini. Antar muka self service yang berbasis web 
telah berkembang sebagai alternative dengan 
biaya murah, dan dapat digunakan secara efektif 
sebagai bagian dari solusi perluasan manajemen 
layanan.  

 
Portal Self service memudahkan layanan dan 
dukungan organisasi untuk menyediakan 
layanan yang baik kepada pengguna dan 
pelanggan setiap waktu. Updates yang 
dilakukan secara otomatis setiap periode sering 
digunakan untuk memberikan laporan status 
secara teratur, dan memastikan pelanggan 
memperoleh informasi yang mereka butuhkan 
tanpa perlu menghubungi organisasi secara 
langsung. 
 
Self-service mencakup: 
a. Mencatat dan memeriksa insiden 
b. Menyediakan pencarian berbasis 

pengetahuan 
c. Download update 
d. Pemesanan barang dan jasa 

Karakteristik utama dari self-service: 
a. Menentukan titik masuk pelanggan 
b. Akses langsung untuk mendukung 

informasi dan pengetahuan 
c. Pelanggan mengelola dukungan transaksi 

sendiri 
d. Peningkatan kemudahan akses dan 

kecepatan resolusi 
e. Mengurangi permintaan dan biaya yang 

lebih rendah untuk dukungan sumber daya 
f. Memberikan pilihan diluar jam kerja dan 

untuk insiden tidak penting 
g. Didukung oleh teknologi seperti internet, 

mobile dan nirkabel 
 

5. Langkah-langkah membentuk Service Desk 
1.  Mendefinisikan visi 

a. Memastikan kebutuhan bisnis, pelanggan 
dan pengguna dapat dipahami 

b. Mendefinisikan dengan jelas tujuan 
Service Desk, Critical Success Factors, 
dan Key Performance Indicator 

c. Keselarasan tingkat layanan dengan 
kepraktisan, kesepakatan, dan ditinjau 
secara teratur 

d. Mendidik Pelanggan, Pengguna, IT Staff 
dan staf Service Desk dengan tujuan untuk 
meningkatkan nilai Layanan Service Desk 

e. Pastikan Service desk melakukan 
memajukan dan mendukung pelaksanaan 
visi 

Service desk memberikan satu titik kontak 
untuk pelanggan IT sebagai dukungan 
responsif. Service desk berkomitmen untuk 
membantu meningkatkan kualitas melalui kerja 
sama tim dan pendekatan proaktif untuk 
mengidentifikasi dan menyelesaikan insiden 
dan masalah. Service desk berusaha untuk 
melampaui harapan pelanggan dalam 
melakukan pelayanan prima. 
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2.  Mencatat setiap insiden 

Setiap Insiden mempunyaikan data mengenai: 
a. Kurangnya produktivitas Bisnis 
b. Kinerja layanan IT  
c. Kinerja proses ITSM  
d. Produktivitas dan beban kerja Staf IT 

 
Insiden yang tidak dicatat: 
a. Tidak mengetahui waktu yang dibutuhkan 
b. Tidak mengetahui staf yang menangani 
c. Tidak bisa melakukan pencegahan 

 
3.  Membuat OLA yang efektif 

Membuat template OLA untuk digunakan 
selama negosiasi,  serta bekerja secara 
berkelompok untuk mengelola: 
a. Mengembangkan penggunaan sumber 

daya staf 
b. Mengidentifikasi dengan jelas apa yang 

harus dilakukan untuk mencapai tingkat 
pelayanan yang telah disepakati 

c. Menentukan target spesifik untuk Service 
desk dan kelompok pendukung untuk 
mencapai target dalam SLA 

d. Memonitor, melaporkan, dan secara rutin 
mengkaji pencapaian OLA 

4. Membahas kebutuhan 
a. Bekerja dengan pemilik proses 

managemen rilis secara formal menerima 
dukungan 

b. Buat formulir penerimaan dukungan 
c. Buat daftar penerimaan dukungan 
d. Manager proses penerimaan dukungan 
e. Tunjukkan konsep nyata: 

1) Service desk dipersiapkan untuk 
mendukung rilis baru 

2) Kurang insiden pada rilis 
3) Mengurangi waktu penanganan 

insiden pada rilis 
4) Kepuasan pelanggan terhadap rilis 

 
5. Pengaruh penggunaan teknologi 

a. Menetapkan Kebutuhan tools 
1)  Tools seharusnya tidak 

mendefinisikan proses 
b. Efisiensi proses yang didukung Tools 

1) Catatan insiden baru (portal, alert 
system) 

2) Auto-generated peristiwa (email, 
eskalasi) 

3) Self-Service, penyembuhan diri, basis 
pengetahuan 

4) Kinerja pemantauan 
5) Metrik dan pelaporan 
6) Optimalkan yang miliki, 

mengidentifikasi apa yang dibutuhkan 

7) Keuntungan efisiensi dengan 
mengintegrasikan tools ITSM 

8) Insiden, masalah, Konfigurasi, 
perubahan, rilis, SLM 

 
6. Kesimpulan 
Service desk sebagai Single Point of Contact 
(SPOC) dalam berkomunikasi dengan pelanggan 
mempunyai peranan penting dalam melakukan 
layanan terhadap pelanggan. Segala permasalahan 
pelanggan akan melalui bagian ini sehingga 
diperlukan suatu pendekatan untuk membangun 
service desk yang ideal. Sebagai Single Point of 
Contact diperlukan pengelolaan yang baik guna 
mendukung terwujudnya pelayanan prima 
terahadap pelangga.  Service desk yang ideal 
memerlukan tahapan pembangunan yang jelas. 
Setiap langkah yang dilakukan harus mempunyai 
tujuan untuk menciptakan terwujudnya service desk 
yang mampu menyelengarakan pelayanan yang 
baik.  Membangun service desk dengan biaya yang 
murah tetapi produktifitas pelayanan tinggi 
merupakan tujuan utama dari adanya layanan ini. 
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Abstrak 

Makalah ini mengkaji tentang aplikasi Smart Home menggunakan Speech Recognition  untuk mengotomatisasi 
beberapa pengontrolan alat elektronik hanya dengan menggunakan ucapan kata perintah. Penggunaan kata 
perintah pada aplikasi Smart Home membutuhkan peralatan bantuan berupa mikrofon, modul Speech 
Recognition, dan grammar. Saat pengguna mengucapkan kata perintah melalui mikrofon, modul Speech 
Recognition akan menganalisa ucapan kemudian menterjemahkannya ke dalam bentuk teks. Jika hasil analisa 
dari modul Speech Recognition menunjukan bahwa kata perintah yang diucapkan oleh pengguna terdapat dalam 
grammar maka aplikasi akan menjalankan suatu fungsi pengontrolan yang sesuai dengan kata perintah. Fungsi 
tersebut akan mengirimkan sinyal digital melalui parallel port pada alat Digital Analog Converter yang akan 
mengkonversi signal digital tersebut menjadi signal analog yang kemudian dikirimkan pada beberapa peralatan 
elektronik di dalam rumah, yaitu : lampu, televisi dan kunci pintu. 

Kata kunci : Smart Home, Speech Recognition 

 

1 Pendahuluan 

 [1] Perkembangan teknologi memberikan 
banyak perubahan pada cara berpikir manusia, baik 
dalam usaha pemecahan masalah, perencanaan, 
maupun dalam pengambilan keputusan. Dengan 
adanya kemajuan teknologi yang terus berkembang 
dalam kehidupan manusia, teknologi digunakan 
sebagai sarana untuk membantu manusia dalam 
melakukan aktivitas di dalam rumah. 
 Rumah adalah bangunan yang dijadikan 
tempat tinggal untuk jangka waktu tertentu oleh 
manusia. Manusia dapat  beristirahat, bertumbuh, 
dan beraktivitas di dalam rumah. Sebagian besar 
manusia menggunakan rumah sebagai tempat untuk 
melakukan aktivitas  sehingga tercipta suatu 
peluang untuk menerapkan teknologi yang dapat 
dimanfaatkan dan digunakan oleh manusia di 
dalam rumah. 
 Teknologi Speech Recognition digunakan 
untuk membantu kegiatan manusia sehari-hari. 
Aplikasi berbasiskan teknologi Speech Recognition 
memampukan  komputer untuk menerima 
masukkan berupa kata yang diucapkan sebagai 
suatu perintah untuk melakukan suatu fungsi atau 
pekerjaan. 

 Pada makalah ini  menjelaskan aplikasi 
Smart Home menggunakan Speech Recognition 
dimana aplikasi ini digunakan untuk menyalakan 
dan mematikan lampu pada dua ruangan (dapur dan 
kamar tidur), membuka dan mengunci kunci pintu, 
dan mengoperasikan televisi (menyalakan dan 
mematikan televisi), mengganti saluran televisi 
(next dan previous channel).  
 
2 Tinjauan Literatur 

2.1 Smart Home 
 
 [5] sistem Smart Home merupakan 
gabungan antara teknologi dan pelayanan yang 
dikhususkan pada lingkungan rumah dengan fungsi 
tertentu yang bertujuan meningkatkan efisiensi, 
kenyamanan dan keamanan penghuninya. Sistem 
Smart Home biasanya terdiri dari perangkat 
kontrol, monitoring dan otomatisasi beberapa 
perangkat atau peralatan rumah yang dapat diakses 
melalui sebuah komputer. 
 Sebuah rumah dikatakan “smart” apabila 
memiliki komponen pendukung yang saling 
berinteraksi satu sama lain. Komponen-komponen 
pendukung tersebut adalah : internal networking, 
intellegent control dan home automation. 
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Gambar 1 Komponen Smart Home 

 
Ketiga komponen Smart Home yang saling 
mendukung tersebut dijelaskan sebagai berikut : 

i. Internal Network adalah sebuah jaringan 
atau interkoneksi antara objek dengan 
perangkat rumah. Jaringan 
mengintegrasikan kordinat komponen 
dengan kabel atau koneksi nirkabel. 

ii.   Intelligent Control adalah proses yang 
terpusat dan otak dari sebuah sistem. 
Bertanggung jawab untuk menjaga kinerja 
keseluruhan sistem. Intelligent control 
juga bisa menjadi gateway yang dapat 
mengakses ke sebuah sistem dan dari 
dalam aplikasi. 

iii.   Home Automation merupakan suatu produk 
akhir dari sebuah Smart Home agar 
mendapat dukungan dinamis dan akses 
elektronik. 

 
2.2 Speech Recognition 
 
 Speech recognition dalam bentuk umum 
adalah konversi dari bentuk gelombang akustik 
menjadi sepadan dengan suatu pesan informasi 
yang tertulis. Masalah umum yang sering terjadi 
pada Speech Recognition adalah tergantung dari 
jarak dan letak pengucap, situasi sekitar 
pengucapan, dan konteks pesan yang disebutkan 
[4]. 
 [3] Sumber sinyal yang berasal dari ucapan 
seseorang, dinyatakan sebagai  Speech Waveform. 
Sumber sinyal ini kemudian dianalisa ciri – cirinya 
agar dapat dibedakan antara satu sinyal dengan 
sinyal lain. Pengungkapan ciri dilakukan dengan 
pengolahan sinyal. Hasil dari pengolahan dan 
analisis sinyal adalah deretan vektor ciri ucapan, 
dinyatakan sebagai  spectral feature vector.  
Vektor-vektor ini dilatih menggunakan jaringan 
syaraf tiruan. Pelatihan dimaksudkan agar 
pemrosesan vektor  dapat dilakukan dengan cepat. 
Hasil dari pelatihan  berupa deretan fonem-fonem 
yang membentuk data  ucapan. Pemodelan fonem 

ini menggunakan model statistik Hidden Markov 
Model (HMM). Proses pencarian kesamaan data 
fonem dilakukan dengan menggunakan  Grammar 
N- Gram. Proses ini melihat nilai total penjajaran 
terbaik. Dari penjajaran ini diperoleh deretan kata 
yang terpilih dan diasumsikan yang paling benar. 
 
2.3 Komponen Elektronika 

2.3.1  Digital Analog Converter 
 
 Pengubah sinyal digital ke analog adalah 
perangkat elektronika yang dapat merubah sinyal 
digital yang direpresentasikan dalam notasi biner 
ke bentuk sinyal analog yang direpresentasikan 
sebagai arus, tegangan, maupun muatan listrik. Alat 
pengubah sinyal digital ke analog ini sering dikenal 
sebagai DAC (Digital to Analog Converter) yang 
banyak dijumpai pada rangkaian elektronika dan 
instrumentasi. 
Saat ini berbagai peralatan elektronika telah banyak 
yang menyimpan, mengolah, dan mengirimkan 
data dalam bentuk digital. Hal ini disebabkan 
adanya penggunaan sinyal-sinyal digital lebih 
banyak memberikan keuntungan dari pada 
penggunaan sinyal-sinyal analog [Wikipedia]. 
 
2.3.2  Parallel Port 
 
 [1] Parallel Port dapat mengirimkan 
sinyal digital. Parallel Port tidak hanya 
mengirimkan satu bit saja, tetapi dapat 
mengirimkan beberapa bit sekaligus. Parallel port 
pada Personal Computer (PC) memiliki delapan 
output, lima input, dan empat bi-directional line. 
Ini sudah cukup untuk berkomunikasi dengan 
banyak jenis peripheral. Pada PC yang baru 
delapan output juga dapat berfungsi sebagai 
masukan agar dapat lebih cepat dalam 
berkomunikasi dengan scanners, drives, dan 
perangkat keras lainnya yang mengirimkan sinyal 
ke PC. Sesungguhnya paralel port dirancang 
sebagai port printer. Tapi  sekarang ini parallel 
port dapat digunakan untuk berbagai macam 
koneksi dengan perangkat lainnya. 
 
3.      Analisis dan Perancangan 
 
 Aplikasi yang dikembangkan adalah aplikasi 
Smart Home menggunakan teknologi Speech 
Recognition untuk melakukan pengontrolan kunci 
pintu, lampu dapur, lampu tidur, mematkan dan 
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menghidupkan televisi dan channel televisi (next 
dan previous). 
 
3.1  Deskripsi Aplikasi 

Aplikasi Smart Home yang dikembangkan 
memiliki mikrofon dan Digital Analog Converter 
yang terhubung dengan Komputer. Mikrofon 
berfungsi untuk menangkap kata perintah dari 
pengguna, sedangkan Digital Analog Converter 
berfungsi untuk mengubah sinyal digital ke sinyal 
analog. Juga terdapat alat elektronik yang akan di 
kendalikan yiatu: kunci pintu, lampu, dan remote 
TV. Kerangka konseptual aplikasi terdapat pada 
gambar 2. 

 
 
 
 
 

 
Gambar 2 Proses berjalanya aplikasi Smart Home 

 
Gambar 2 menjelaskan proses berjalannya 

aplikasi sebagai berikut: 

1. Pengguna menginputkan  perintah berupa kata   
kunci ke dalam aplikasi yang ada di PC melalui 
mikrofon. 

2. Kata kunci akan dikirim ke komputer untuk 
   diproses dan dikenali oleh aplikasi Smart Home. 

3. Aplikasi menghasilkan output sinyal digital yang 
 di hasilkan dari input dan di kirimkan ke DAC 

4. DAC menghasilkan output sinyal analog yang 
dikirimkan dari aplikasi. 

5.  Sinyal analog dari DAC dapat 
menyalakan/mematikan lampu pada dua 
ruangan (dapur dan kamar tidur), 
membuka/mengunci kunci pintu, dan 
mengoperasikan televisi (menyalakan dan 
mematikan televisi, mengganti next dan 
previous channel).  

 

3.2  Use Case 
 Model use case dari aplikasi Smart Home yang 
dikembangkan ditunjukkan pada gambar 3.  Pada 
use case teridiri dari satu aktor yaitu pengguna 
aplikasi Smart Home. Terdapat 6 use case, yaitu: 
Activated Application, Change Password, Control 
Door, Control Lamps, dan Control Television. Use 
Case ini merupakan fungsi utama pada aplikasi 
Smart Home. Pengguna sebagai aktor dapat 

mengaktifkan aplikasi, mengganti password. Juga 
melakukan pengontrolan pada kunci pintu, lampu 
rumah (dapur dan kamar), televisi dan reset aplikasi 
pada kondisi awal atau semua peralatan dalam 
keadaan mati. 
 
 

 

 
 
\ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2 Diagram Use Case 
 
3.4    Perancangan Class 
 Arsitektur aplikasi digambarkan melalui 
perancangan menggunakan Class yang terdapat 
fungsi – fungsi dan data - data yang akan 
digunakan pada aplikasi Smart Home berbassikan 
pada berorientasi objek. Gambar 4 menunjukkan 
interaksi antara class pada aplikasi Smart Home. 
 MainApplication yang berisikan data-data 
tentang status dari lampu pada setiap ruangan 
apakah sedang menyala (1) atau mati (0). Class 
ControlLamp, ControlTelevision dan ControlDoor 
adalah class yang akan melakukan suatu proses 
pengontrolan pada alat elektronik. Dalam hal ini 
peralatan elektronik berupa lampu, televisi dan 
pengunci pintu. Class PortAccess berfungsi 
mengakses parallel port  yang berisi alamat port 
yang akan digunakan dalam aplikasi dan nilai yang 
akan dikirmkan pada port. Class 

s

Mikrofon Aplikasi Smart 
Home (Komputer)) 

Digita Analog 
Converter 
(Modul) 

1. Kunci Pintu 
2. Lampu Dapur 
3. Lampu Tidur 
4. Remote TV 
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SpeechRecognition ini juga berisi fungsi yang 
menganlisa kata kunci perintah yang diucapkan 
pengguna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.      Implementasi 
 Aplikasi ini dikembangkan menggunakan 
.NET Framework 3.0 dan menggunakan Digital 
Analog Converter yang telah terpasang 8 buah 
relay yang berfungsi sebagai switch. Dibutuhkan 6 
switch yaitu: 1 kunci pintu, 2 buah lampu, 1 tombol 
ON/OFF pada televisi dan 2 tombol channel next 
dan previous pada televisi. 
 Berikut ini adalah beberapa kode program 
yang digunakan pada aplikasi Smart Home. 
1. Fungsi getChoices untuk mendaftarkan kata 
kunci yang akan digunakan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Fungsi pengecekan kata kunci untuk melakukan 

 pengontrolan pada pintu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+mainApplication()
+InitializeComponent()
+checkStatus() : void
+checkDoor() : void
+checkKitchen() : void
+checkBedroom () : void
+checkTV() : void
+checkChannel() : void
+reset_Application() : void
-buttonEXIT() : void
-buttonHELP() : void
-buttonChangePassword() : void

+door_status : int
+bedroom_status : int
+kitchen_status : int
+TV_status : int
+TV_channel : int

MainApplication

+allLampsOn() : int
+allLampsOff() : int
+kitchenOn() : int
+kitchenOff() : int
+bedroomOn() : int
+bedroomOff() : int

ControlLamps

+lockDoor() : int
+unlockDoor() : int

ControlDoor

+tvOn() : int
+tvOff() : int
+next() : int
+previous() : int
+voldown() : void

Control Television

+sr.UnloadAllGrammars()
+sr.LoadGrammar()
+sr.Enable()
+Choiches getChoices()
+c.Add()
+g.SpeechRecognized()
+grammar_SpeechRecognized() : void

-SpeechRecognition sr
+SpeechSynthesizer speaker
-Choices c
-GrammarBuilder gb = new GrammarBuilder
-Grammar g = new Grammar

SpeechRecognition

+Output() : void

+address_port : int
+value : int

PortAccess

Gambar 4 Diagram Class Aplikasi Smart Home 

//fungsi yang akan menerima input speechrecognition 
public void grammar_SpeechRecognized(object Sender, 
SpeechRecognizedEventArgs e) 
 { 
  this.Dispatcher.Invoke(DispatcherPriority.Render, 
   (System.Windows.Forms.MethodInvoker)delegate 
   { if (e.Result.Text == "please lock door") 
     {//tidak ada arus (pintu telah terkunci) 
       if (door_status == 0) 
        { 
               //pintu telah terkunci 
               speaker.Speak("The door has been 
locked"); 
        } 
        else //pintu belum terkunci 
        { 
        if (bedroom_status == 1 && kitchen_status == 
1) 
          { 
           //lock door and keep on all lamps 
door_status 
=SmartHome.ControlDoor.lockDoor_AllLampsOn(); 
            checkDoor(); 
         } 
 
        else if (bedroom_status == 1) 
         { 
            //lock door and keep bedroom lamp 
door_status = 
SmartHome.ControlDoor.lockDoor_BedroomOn(); 

     checkDoor(); 
         } 
 
        else if (kitchen_status == 1) 
         { 
           //lock door and keep kitchen lamp,          
door_status = 
SmartHome.ControlDoor.lockDoor KitchenOn();

//fungsi untuk membuat elemen dalam grammar 
        private Choices getChoices() 
        { 
            Choices c = new Choices(); 
            c.Add("please lock door"); 
            c.Add("please unlock door"); 
            c.Add("turn on lamps"); 
            c.Add("turn off lamps"); 
            c.Add("turn on kitchen"); 
            c.Add("turn off kitchen"); 
            c.Add("turn on bedroom"); 
            c.Add("turn off bedroom"); 
            c.Add("turn on television"); 
            c.Add("turn off television"); 
            c.Add("turn next channel"); 
            c.Add("turn previous channel"); 
            c.Add("turn volume up"); 
            c.Add("turn volume down"); 
            c.Add("Reset application"); 
            c.Add("Change Password"); 
            c.Add("EXIT"); 
            c.Add("HELP"); 
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3. Kode program pada class PortAccess untuk 
     menghubungkan dengan Digital Analog 
     Converter 
 
 
 
 
 
 
 
4. Kode program pada class ControlDoor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5  Kesimpulan 
 

Aplikasi yang dikembangkan oleh penulis 
merupakan aplikasi Smart Home yang 
memanfaatkan teknologi Speech Recognition untuk 
menangkap masukkan kata perintah dengan 
menggunakan suara, sehingga penggunaan suara 
dari user sangatlah penting.  

Penulis menyarankan agar aplikasi Smart 
Home yang dibuat oleh penulis dapat mengganti 
koneksi Parallel Port pada alat DAC dengan 
Universal Serial Bus (USB). Karena Parallel Port 
sudah jarang digunakan pada Personal Computer. 

Jika penulis lainnya ingin mengembangkan 
aplikasi menggunaakan modul Speech Recognition 
pada Windows 7, sebaiknya setiap kata perintah 
yang digunakan terdiri dari empat kata agar lebih 
akurat saat dianlisa oleh Speech Recognition. 
Berdasarkan pada hasil tersebut penulis 
merekomendasikan bagi penulis lainnya yang ingin 

mengembangkan aplikasi yang menggunakan 
Speech Recognition. untuk dapat 
mempertimbangkan hal tersebut agar mendapatkan 
solusi yang lebih baik. 
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class PortAccess 
    { 
 [DllImport("inpout32.dll", EntryPoint = "Out32")] 
public static extern void Output(int adress, int 
value); 
    } 

class ControlDoor 
    { 
        public static int lockDoor_AllLampsOn() 
        { 
            //kirim signal 1 ke port D1 dan D2 
            PortAccess.Output(888, 6); 
            return (0); 
        } 
        public static int lockDoor_BedroomOn() 
        { 
            //kirim signal 1 ke port D1 
            PortAccess.Output(888, 2); 
            return (0); 
        } 
        public static int lockDoor_KitchenOn() 
        { 
            //kirim signal 1 ke port D2 
            PortAccess.Output(888, 4); 
            return (0); 
        } 
        public static int lockDoor() 
        { 
            //kirim signal 0 ke semua port 
            PortAccess.Output(888, 0); 
            return (0); 
        } 

.    .    . 
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Abstrak 

Cloud Computing atau komputasi awan saat ini adalah teknologi yang sedang naik daun, dimana para 
perusahaan berlomba-lomba untuk memanfaatkan dan menerapkan teknologi ini. Cloud computing merupakan 
teknologi yang memanfaatkan layanan internet untuk melakukan proses komputasi, misalnya dalam 
pemeliharaan data atau pemanfaatan aplikasi di internet. Dengan adanya cloud computing ini secara organisasi 
akan memberikan perubahan dalam cara kerja sistem teknologi informasi dalam organisasi tersebut dimana akan 
mengurangi biaya dari penggunaan Teknologi Informasi (IT), menyederhanakan layanan dan mempermudah 
dalam kerja kolaborasi dalam sebuah organisasi atau antar organisasi. Layanan yang diberikan oleh teknologi 
cloud computing adalah memberikan layanan Infrastruktur, Platform dan Software. Software house adalah suatu 
perusahaan yang memproduksi berbagai keperluan perangkat lunak yang selanjutnya akan didistribusikan untuk 
dikonsumsi oleh para pihak yang membutuhkan. Semakin banyaknya perusahan penyedia perangkat lunak, baik 
itu bersekala kecil (misalnya kumpulan mahasiswa) atau secara korporasi maka merekapun berlomba-lomba 
untuk memanfaatkan teknologi ini. Pada tulisan ini bertujuan utnuk memberikan gambaran kelebihan dan 
kekurangan dari pennggunaan beberapa tools cloud computing pada software house yang bersekala kecil 
menengah, sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya banyak bahkan gratis. 
 
 
Kata kunci : Teknologi Informasi, Cloud Computing, Software House  
 
 
 
 
 
1. Pendahuluan 
 

Perkembangan teknologi informasi dewasa ini 
mengarah pada teknologi cloud computing 
(komputasi awan). Cloud computing adalah standar 
kemampuan TI, seperti perangkat lunak, platform 
aplikasi, atau infrastruktur, yang disediakan 
menggunakan teknologi internet dengan cara 
penyewaan atau bayar-per-pemakaian.  

Komputasi awan ini tersedia untuk diakses dari 
internet, maka lokasi fisik dari server-server sumber 
daya komputasi ini bisa di mana saja, tidak harus di 
data center kita sendiri. Saat ini ada beberapa 
perusahaan yang memberikan berbagai jenis layanan 
cloud computing sangat banyak, dan secara fisik 
sumber daya komputasi berada di data center 
mereka. Kita sebagai pelanggan cukup 
mengkonsumsi sumber daya komputasi tersebut 
melalui internet tanpa tahu secara detail lokasi 
maupun server sumber daya komputasi yang kita 
pergunakan. Dengan demikian, pengguna dapat 
lebih mudah dalam mengakses aplikasi dan datanya 

melalui jaringan internet, sehingga pengguna dapat 
bekerja dengan lebih fleksibel. 

Beberapa Sofware House di Bandung terutama 
yang baru tumbuh merasa kesulitan dalam 
melakukan kolaborasi kerja tim berbasis internet dan 
dalam proses mengerjakan pekerjaannya, 
menyimpanan data dan backup data. Dengan adanya 
teknologi cloud computing, beberapa Software 
House di Bandung memanfaatkan teknologi ini 
untuk menunjang pekerjaannya, misalnya dengan 
pemanfaatan teknologi virtual storage, dimana para 
pengembang menyimpan sumber daya di server 
tertentu sehingga dimanapun dan kapanpun mereka 
berada dapat mengaksesnya. 

Pada tulisan ini bertujuan utnuk memberikan 
gambaran kelebihan dan kekurangan dari 
pennggunaan tools cloud computing pada Software 
House yang bersekala kecil menengah, sehingga 
tidak perlu mengeluarkan biaya banyak bahkan 
gratis, dan dapat  mengantisipasi kekurangan-
kekurangan atau masalah-masalah yang timbul pada 
penerapan tools cloud computing ini. 
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2. Landasan Teori 
 
2.1 Cloud Computing 
 

Beberapa pengertian cloud computing adalah 
sebagai berikut: 

Menurut National Institute of Standards and 
Technology (NIST) memberikan definisi bahwa 
komputasi awan adalah model untuk memungkinkan 
kenyamanan, on-demand akses jaringan untuk 
memanfaatkan bersama sumber daya komputasi 
yang terkonfigurasi (misalnya jaringan, server, 
penyimpanan, aplikasi dan layanan) yang dapat 
secara cepat memberikan respon yang cepat 
terhadap layanan yang diminta (Mell dan Grance 
2009). 

Menurut Hartig (2008) mengatakan bahwa 
kehadiran komputasi awan awalnya memang hadir 
bagi kalangan industri, "Cloud computing is a new 
model of computing that is widely being utilized in 
today's industry and society". 

Menurut Furht (2010) mendefiniskan bahwa 
"cloud computing can be defined as a new style of 
computing in which dynamically scalable and often 
virtualized resources are provided as a services over 
the internet". 

Dari beberapa definisi di atas, maka dapat 
ditarik kesimpulan bahwa komputasi awan sangat 
erat hubungannya dengan layanan berbasis internet, 
menyimpan aplikasi yang dibutuhkan, sumber daya 
dapat disimpan di penyedia lain, bukan hanya milik 
kita sendiri dan akses sumber daya berdasarkan 
permintaan.  

 
Ada tiga jenis model layanan pada teknologi 

komputasi awan yang didefinisikan oleh NIST (Mell 
dan Grace, 2009) adalah sebagai beikut: 
1. Cloud Software as a Service (SaaS) adalah 

Layanan yang menyediakan akses untuk 
menjalankan aplikasi yang disediakan oleh 
provider melalui client interface, seperti 
browser (misalnya; Gmail). Pelanggan tidak 
mengelola infrastruktur, jaringan, backup data, 
ataupun server. 

2. Cloud Platform as a Service (PaaS). 
Kemampuan yang diberikan kepada konsumen 
untuk menyebarkan aplikasi yang dibuat 
konsumen atau diperoleh ke infrastruktur 
komputasi awan menggunakan bahasa 
pemrograman dan peralatan yang didukung oleh 
provider. Konsumen tidak mengelola atau 
mengendalikan infrastruktur awan yang 
mendasari termasuk jaringan, server, sistem 
operasi, atau penyim-panan, namun memiliki 
kontrol atas aplikasi disebarkan dan 
memungkinkan aplikasi melakukan hosting 
konfigurasi. 

3. Cloud Infrastructure as a Service (IaaS). 
Kemampuan yang diberikan kepada konsumen 
untuk memproses, menyim-pan, berjaringan, 
dan komputasi sumberdaya  lain yang penting, 
dimana konsumen dapat menyebarkan dan 
menjalankan perangkat lunak secara bebas, 
dapat mencakup sistem operasi dan aplikasi. 
Konsumen tidak menge-lola atau 
mengendalikan infrastruktur awan yang 
mendasari tetapi memiliki kontrol atas sistem 
operasi, penyim-panan, aplikasi yang 
disebarkan, dan mungkin kontrol terbatas 
komponen jaringan yang pilih (misalnya, 
firewall host). 

 
Gambar 1 Model Layanan Komputasi Awan 

 
Model penyebaran komputasi awan menurut NIST 
terdiri dari empat model (Mell dan Grance, 2009), 
yaitu: 
1. Private cloud. Infrastruktur awan yang semata-

mata dioperasikan bagi suatu organisasi yang 
sifatnya tertutup. Ini mungkin dikelola oleh 
organisasi itu sendiri atau pihak ketiga dan 
mungkin ada pada on premis atau off premis. 

2. Community cloud. Infrastruktur awan digunakan 
secara bersama oleh beberapa organisasi dan 
mendukung komunitas tertentu yang telah 
berbagi concerns  (misalnya, misi, persyaratan 
keamanan, kebijakan, dan pertimbangan 
kepatuhan). Ini mungkin dikelola oleh 
organisasi atau pihak ketiga dan mungkin ada 
pada on premis atau off premis. 

3. Public cloud.  Infrastruktur awan yang dibuat 
tersedia untuk umum (public) atau kelompok 
industri besar dan dimiliki oleh sebuah 
organisasi yang menjual layanan awan. 

4. Hybrid cloud. Infrastruktur awan merupakan 
komposisi dari dua atau lebih awan (swasta, 
komunitas, atau publik) yang masih entitas unik 
namun terikat bersama oleh standar atau 
kepemilikan teknologi yang menggunakan data 
dan portabilitas aplikasi (e.g., cloud bursting for 
load-balancing between clouds). 

 
NIST mengidentifikasi lima karakte-ristik penting 
dari komputasi awan (Mell & Grance, 2009) sebagai 
berikut: 
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1. On-demand self-service. Pengguna dapat 
memesan dan mengelola layanan tanpa interaksi 
manusia dengan penyedia layanan, misalnya 
dengan mengguna-kan,  sebuah portal web dan 
manajemen antarmuka.  Pengadaan dan perleng-
kapan layanan serta sumberdaya yang terkait 
terjadi secara otomatis pada penyedia. 

2. Broad network access. Kemampuan yang 
tersedia melalui jaringan dan diakses melalui 
mekanisme standar, yang mengenalkan 
penggunaan berbagai platform (misalnya, 
telepon selular, laptop, dan PDA). 

3. Resource pooling. Penyatuan sumberdaya 
komputasi yang dimiliki penyedia untuk 
melayani beberapa konsumen menggunakan 
model multi-penyewa, dengan sumberdaya fisik 
dan virtual yang berbeda, ditetapkan secara 
dinamis dan ditugaskan sesuai dengan 
permintaan konsumen. Ada rasa kemandirian 
lokasi bahwa pelanggan umumnya tidak 
memiliki kontrol atau pengetahuan atas 
keberadaan lokasi sumberdaya yang disediakan, 
tetapi ada kemungkinan dapat menentukan 
lokasi di tingkat yang lebih tinggi (misalnya, 
negara, negara bagian, atau datacenter). Contoh 
sumberdaya termasuk penyimpanan, 
pemrosesan, memori, bandwidth jaringan, dan 
mesin virtual. 

4. Rapid elasticity. Kemampuan dapat dengan 
cepat dan elastis ditetapkan. 

5. Measured Service.  Sistem komputasi awan 
secara otomatis mengawasi dan 
mengoptimalkan penggunaan sumber-daya 
dengan memanfaatkan kemampu-an 
pengukuran (metering) pada beberapa tingkat 
yang sesuai dengan jenis layanan (misalnya, 
penyimpanan, pemrosesan, bandwidth, dan 
account pengguna aktif). Penggunaan sumber-
daya dapat dipantau, dikendalikan, dan 
dilaporkan sebagai upaya memberikan 
transparansi bagi penyedia dan konsu-men dari 
layanan yang digunakan. 

 
Secara garis besar definisi komputasi awan menurut 
NIST dapat digambarkan berupa framework sebagai 
berikut: 

 
Gambar 2: Framework Cloud Computing 

 

Ada beberapa keuntungan dalam penerapan 
teknologi cloud computing ini, antara lain dijelaskan 
sebagai berikut: 
Spinola (2009) mengelompokan terdiri dari tiga 
kategori utama dari keuntungan atau manfaat dari 
komputasi awan, yaitu  ;  
1. Delivery of service (faster time-to-value and 

time-to-market) 
2. Reduction of cost (CapEx vs. OpEx tradeoff and 

costs that are more competitive) 
3. IT department transformation (focus on 

innovation vs. maintenance & implementation) 
 

Banyak prefesional IT mengetahui keuntungan 
cloud computing dalam hal fleksibilitas 
penyimpanan yang tinggi dan penghematan biaya”, 
menurut Songnian Zhou, Chief Executive Officer 
dari Platform Computing. Namun beliau 
menambahkan bahwa para direktur IT masih 
memiliki kekhawatiran terhadap keamanan data 
perusahaan mereka di dalam cloud. Artinya kami 
dapat melihat peningkatannya di awal tahun 2010. 
Julian Friedman, seorang spesialis teknologi baru, 
mengatakan keamanan dan kekhawatiran lainnya 
akan terselesaikan.  
 
 
2.2 Software House 
 

Software House adalah suatu perusahaan yang 
memproduksi berbagai keperluan perangkat lunak 
tertentu. Salah satu produksinya itu seperti perangkat 
lunak komputer yang saat ini banyak digunakan. 
Perngkat lunak yang dihasilkan selanjutnya akan 
didistribusikan untuk dikonsumsi oleh para pihak 
yang membutuhkan. Software House dari mulai 
yang bersekala besar sampai dengan bersekala kecil, 
yang menghasilkan produk perangkat lunak. Contoh 
software house besar seperti Microsoft yang 
memproduksi perangkat lunak system operasi, 
contoh software house bersekala kecil misalnya 
sekelompok mahasiswa yang membuat komunitas 
mengatasnamakan perusahaan kecil kemudian 
membuat perangkat lunak seperti aplikasi web yang 
kemudian dijual kepada konsumen. 

Disini penulis membatasi definisi software 
house yang dimaksud pada penelitian ini adalah 
perusahaan kecil dan menengah yang memiliki 
kurang dari 20 karyawan dan software house disini 
khusus yang bergerak dibidang teknologi informasi 
terutama yang menggunakan teknologi komputasi 
awan. 

Seiring dengan pesatnya teknologi informasi 
dan permintaan akan kebutuan perangkat lunak yang 
tinggi, maka bermuculan para pembuat perangkat 
lunak yang hanya bermodalkan seadanya. 
Pembuatan software yang cakupannya lebih kecil 
juga banyak. misalnya karena keterbatasan dana atau 
pun tenaga ahli. Biasa nya software house dibangun 
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oleh sekelompok orang/mahasiswa yang bertujuan 
untuk menambah penghasilan sewaktu masih kuliah. 
Misalnya: pembuatan software untuk online shop, 
game house, aplikasi transaksi desktop, dan 
sebagainya. Hal ini tentu sangat membantu bagi 
perkembangan bisnis informatika / lewat internet. 

Penulis melakukan penelitian ke beberapa 
software house yang ada di kota Bandung yang 
sudah memanfaatkan teknologi komputasi awan ini 
yang terdiri dari 3 (tiga) software house: 
1. iCreativeLabs (http://www.icreativelabs.com) 

Berdiri tahun awal tahun 2008 yang didirikan 
oleh Anggi Krisna dan Agus Sucipto memiliki 
10 karyawan. Fokus produk kepada web design 
dan web development. Client-nya terdiri dari 
dalam dan luar negeri. 

2. Divline (http://www.divline.com) 
Berdiri sejak akhir tahun 2008 oleh Eris 
Firgilius, Supono dan Bei Hasan focus kepada 
pembuatan aplikasi web dengan memanfaatkan 
beberapa framework bahasa pemrograman.  

3. Kiranatama (http://kiranatama.com) 
Berdiri sejak tahun 2002 bergerak di bidang 
dibidang development perangkat lunak untuk 
web dan mobile. 

 
 
 
3. Analisis Tools 

Pada bagian ini akan dijelaskan analisis tools 
yang digunakan oleh beberapa software house yang 
penulis temukan. 
3.1 Dropbox 

Dropbox adalah media penyimpan (storage) 
yang menawarkan ruang penyimpanan sebesar 2 GB 
secara gratis dan dapat menambah kapasitas 
penyimpanan sampai dengan 1 TB (Tera Byte) 
dengan membayar. Tidak seperti file hosting lain, 
kelebihan dropbox adalah ia dapat tersinkronisasi 
secara langsung pada perangkat yang kita gunakan 
seperti komputer PC atau laptop dan juga system 
operasi lain seperti Windows, Mac, Linux, iPad, 
iPhone, Android dan Blackberry, sehingga kita dapat 
mengakses file yang kita simpan dimanapun kita 
berada sekalipun dalam kondisi offline. 

 
Gambar 3: Sinkronisasi Dropbox 

Dropbox bisa disebut salah satu contoh yang 
telah mengimplementasikan cloud computing. 
Seperti dibahas sebelumnya bahwa cloud computing 
sebelumnya, ada 3 tingkatan layanan yang diberikan 
kepada pengguna, yaitu Infrastructure as service, 
Platform as a service dan Software as a service. Dan 
Dropbox sendiri masuk ke dalam tingkatan yang 
Infrastructure as a service. Karena di sini Dropbox 
menawarkan ruang penyimpanan online. Kita tidak 
perlu lagi membeli sebuah hosting untuk 
menyimpan file-file kita jika tidak membawa laptop 
atau flashdisk. Atau kita tidak perlu lagi membeli 
hard disk eksternal. Dengan Dropbox, semua file 
yang kita simpan di dalam komputer kita (harus di 
dalam folder My Dropbox) akan tersinkronisasi 
dengan Server Dropbox 

 
Cara instalasinya pun sangat mudah, dengan 

cara download aplikasi Dropbpx dari website 
dropbox, kemudian installkan di komputer kita, 
hasilnya akan mucul sebuah folder untuk 
menyimpan file yang akan tersinkronisasi ke server 
dropbox. Cara uploadnya pun sangat mudah dengan 
hanya menatuh file yang akan kita upload di folder 
dropbox tadi (folder My Dropbox) dan secara 
otomatis akan melakukan sinkronisasi ke server 
Dropbox. 

 
Ada beberapa kelebihan aplikasi ini 

dibandungkan dengan media penyimpanan online 
yang lain seperti 4shared, rapidshare, dan lainnya. 
Beberapa kelebihan yang dimiliki Aplikasi ini antara 
lain: 
1. Sinkronisasi multiplatform, dimana kita bisa 

membuka dan mengsinkonisasi di media lain 
selain di PC atau laptop, seperti smartphone dan 
tablet. Misalnya di smartphone Android sudah 
ada aplikasi Dropbox for Android, iPhone 
begitu juga Blackberry.  

2. Backup & Restore. Feature Dropbox yang 
sangat berguna ini memiliki kemampuan untuk 
menghapus file atau mengembailkan versi 
sebelumnya. Fitur ini sangat berguna bila Anda 
tidak sengaja menghapus file yang Anda miliki. 
Sebagai contoh, jika anda secara tidak sengaja 
menghapus 8 halaman report yang telah anda 
siapkan untuk meeting esok hari. 

3. Sharing. Sama seperti kebanyakan penyedia 
layanan hosting, Dropbox pun menyediakan 
layanan sharing. Uniknya aplikasi ini membagi 
beberapa pilihan: 
 Public: bersifat public 
 Group: sharing file berdasarkan orang-

orang yang diundang dalam sebuah group 
yang bisa mengakses file tersebut. 

4. Kecepatan, Dropbox memiliki kecepatan yang 
cukup memadai, dan tool ini menunjukkannya. 
Dropbox sangat baik dalam menangani berbagai 
jenis file. Contohnya, jika anda membuat 
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perubahan pada sebuah file yang berukuran 
besar, dropbox hanya akan mengupdate bagian 
dari file yang diubah 

5. Security: Seluruh file yang dipindahkan 
kedalam SSL dan dienkripsi menggunakan 
AES-256. Tidak perlu khawatir data Anda akan 
di-hack. 

 
 
3.2 Git 

 
Git adalah sistem kendali kode sumber (revision 

control system, atau version control system, atau 
VCS). Git pertama kali didesain dan dikoding oleh 
Bapak Linux sendiri, Linus Torvalds, tahun 2005 
untuk menggantikan VCS komersial BitKeeper yang 
kala itu digunakan untuk mengatur kode sumber 
Linux. Karena tidak menemukan sistem lain yang 
lebih cepat untuk menangani kode sebesar kernel 
Linux, maka Linus menulis VCS sendiri. Karenanya, 
salah satu fitur utama git sejak awal adalah 
kecepatannya. Berbeda dari sistem kode sumber 
yang sudah terlebih dulu popular sebelumnya yaitu 
CVS dan Subversion, git tidak bersifat tersentralisasi 
melainkan terdistribusi. Artinya, setiap pengembang 
tidak hanya menyimpan working copy di komputer 
lokalnya, tapi juga menyimpan repositori, yang 
berisi sejarah lengkap perubahan. Sementara di 
sistem tersentralisasi, hanya ada satu repositori 
tunggal (umumnya di server yang dapat diakses oleh 
semua pengembang lewat jaringan). 

 

 
Gambar 4: Git  

 
Seorang pelanggan memesan aplikasi kepada 

programer. Pelanggan tersebut ingin aplikasi yang 
dia pesan selesai dalam waktu 2 minggu. Setelah 
melakukan persetujuan, maka programer mulai 
melakukan pengembangan aplikasi yang telah 
dipesanan. Di tengah proses pengambangan ketika 
kita menyerahkan prototype aplikasi ke pelanggan 
untuk di uji coba, ternyata ada beberapa bagian yang 
tidak cocok, akhirnya programer harus 
menyesuaikan aplikasi lagi. Setelah programer 
melakukan penyesuaian ulang ternyata, ternyata 
pelanggan menginginkan prototype aplikasi yang 
sebelumnya, karena lebih bagus. Seandainya 
programer masih menyimpan versi sebelumnya tentu 
aja persoalan seperti ini bukan jadi satu masalah 
besar dan sebagai programer yang baik, seharusnya 

memang memiliki source code program yang 
dibuatnya mulai dari awal hingga akhir beserta 
dengan dokumentasinya. 

Dengan git, kita bisa bisa mengembalikan versi 
file yang sebelumnya kita simpan, tanpa selalu 
melakukan backup atas aplikasi kita. Dengan 
teknologi repository, maka setiap perubahan yang di 
simpan akan dibuatkan versinya. 

 
 
4. Penerapan Tools pada Software House 
 

Penggunaan kedua tools di atas sangat sangat 
dirasakan oleh beberapa software house yang diteliti 
oleh penulis, dimana seperti iCreativeLabs sangat 
ketergantungan 100% pada virtual storage seperti 
Dropbox. Dari hasil wawancara terhadap beberapa 
orang yang terlibat di software house Anggi Krisna 
(iCreativeLabs), Eris Firgilius (Divline) dan Dony 
Kurnia (Kiranatama), memberikan kelebihan dan 
kekurangan dari penggunaan tools. 

Keuntungan dari penggunaan tools adalah 
sebagai berikut: 
1. Dengan dropbox, suatu project dapat dibuatkan 

sebuah folder untuk melakukan sharing pada 
project tertentu. Yang diundang adalah orang-
orang yang terlibat dalam project tersebut, jadi 
misalnya ketika client luar negeri ingin 
mengirimkan file pada tengah malam, maka 
pada pagi hari sudah ada di komputer lokal 
orang-orang yang terlibat. 

2. Dengan Dropbox, kita bisa melakukan roll back 
(mengembalikan file) yang terhapus dengan 
batasan 30 hari. Ini sangat membantu dalam 
pengelolaan file yang penting. 

3. Dengan Git, kita bisa mengetahui file-file apa 
saja yang berubah, file tambah dan file yang 
dihapus, termasuk siapa yang melakukan 
modifikasi terhadap file tersebut. Selain itu bisa 
melakukan roll back atau mengembalikan file 
ke versi sebelumnya. 

4. Dengan Git, kita bisa bekerja tim dengan jarak 
yang terpisah, jadi satu file atau satu modul bisa 
dikerjakan oleh satu atau lebih dari satu orang 
yang bekerja. Setiap orang punya versi masing-
masing. 

5. Jika ada perubahan atau penambahan file pada 
Dropbox, kita bisa melihat alert pada aplikasi 
Dropbox di Smartphone kita (iPhone, Android 
dan Blackberry) 

6. Mengurangi biaya pembelian hosting dan 
pembelian komputer server untuk backup file. 

 
Selain keuntungan diatas, ada beberapa 

kekurangan dalam penerapan tools diatas antara lain: 
1. Limit space, dimana dropbox hanya 

memberikan 2 GB untuk free virtual storage, 
untuk dapat menambah space, maka harus 
mengeluarkan biaya. 
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2. Dari segi keamanan, informasi penting jadi ada 
di tempat pihak lain, dalam hal ini Dropbox atau 
server Git. 

3. Ketergantungan layanan, ketika layanan 
Dropbox atau Git mati, maka kegiatan 
pekerjaan menjadi terganggu. Karena 
menggunakan Dropbox yang gratis, maka tim 
biasanya hanya menunggu sampai kembali 
pulih. 

4. Git sampai saat ini masalah kekurangannya 
adalah masalah aplikasi pendunkungnya karena 
kurang user friendly di mata orang awam, 
seperti bagi designer atau orang yang non 
programming yang kurang faham koding. 
 
Dari hasil beberapa kelebihan penggunaan 

tools diatas, software house Divline memberikan 
kemudahan bagi para karyawannya untuk bekerja 
dimanapun mereka berada, dengan catatan harus 
sesuai dengan timeline yang sudah diberikan. 
Permasalahan muncul pada software house tesebut, 
mereka sulit melakuakn monitoring terhadap 
pekerjaan karyawannya. Adapun solusi yang 
dilakuakn oleh Divline adalah dengan membuat 
sebuah Web Management Project, dimana disitu 
diharuskan setiap karyawan membuat aktivitas yang 
dikerjakan dari jam sekian sampai dengan jam 
sekian, kemudian apa yang telah diselesaikan. Bukti 
pekerjaan yang dihasilkan dapat dilihat di log server 
Git oleh anggota lain dalam sebuah project. 

Dari hasil penelitian penulis, kedua tools diatas 
sangat membantu dalam kegiatan software house, 
bahkan Anggi Krisna dari iCreativeLabs 
mengatakan: “Kami sangat tergantugn 100% dengan 
adanya aplikasi Git” 

 
 
5. Kseimpulan 
 

Cloud computing memberikan pengaruh sangat 
besar bagi bagi para pengembang perangkat lunak 
dari mulai yang bersekala kecil sampai besar untuk 
memanfaatkan teknologi cloud computing baik 
dalam development, customer service dan penjualan. 
Bagi perusahaan kecil bersekala kecil seperti kasus 
diatas, pemilihan tools cloud computing yang gratis 
tetapi memenuhi kebutuhan dari aktivitas kegiatan 
software house tersebut, yaitu Dropbox sebagai 
virtual stoge (Infrastructure as a Service) dan Git 
sebagai aplikasi kolaborasi para pengembang 
aplikasi dalam sebuah tim (Software as a Service). 

Diperlukan juga antisipasi terhadap 
kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dengan 
melihat kekurangan yang dimiliki oleh kedua tools 
tersebut, sehingga jika kedua tools tersbut 
terganggu, maka aktivitas dari software house tetap 
berjalan. 
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Abstrak 

Gudang adalah sebuah bangunan atau ruangan yang digunakan sebagai tempat penyimpanan semua bahan pabrik. Fungsi 
gudang pada sebuah perusahaan sebagai tempat penyimpanan bahan mentah, barang setengah jadi dan barang produk yang 
telah jadi selain itu menjadi tempat penampungan sementara, seperti barang yang akan dikirimkan maupun barang yang 
baru datang. Tetapi dalam penentuan lokasi gudang itu harus ada syarat- syarat dan ketentuan pemilihannya. Maka dari itu 
dibangun sistem pendukung keputusan penentuan lokasi gudang sesuai dengan syarat – syarat standar dari perusahaan. 
Pada Tugas Akhir ini, penulis membangun sebuah Sistem Pendukung Keputusan dalam penentuan lokasi gudang 
penyimpanan di perusahaan menggunakan Fuzzy Multi Attribute Decision Making dengan metode Weighted Product 
karena metode ini dapat membantu dalam mengambil keputusan untuk menentukan lokasi gudang, akan tetapi 
perhitungannya hanya menghasilkan nilai terbesar yang akan terpilih sebagai alternatif yang terbaik. Sistem ini dibuat 
berbasis desktop dan dibangun dengan bahasa pemrograman VB.net dan SQL Server sebagai databasenya. 

Kata Kunci :    Sistem Pendukung Keputusan, Fuzzy Multi Attribute Decision Making metode Weighted Product, 
Visual Basic, SQL Server. 

1. Pendahuluan 

1.1  Latar belakang 

Dalam suatu perusahaan besar, gudang memiliki 
arti yang sangat penting bagi aliran barang dalam 
perusahaan. Gudang adalah sebuah bangunan atau 
ruangan yang digunakan sebagai tempat penyimpanan 
semua bahan di pabrik. Fungsi dari pergudangan adalah 
sebagai tempat penyimpanan bahan mentah (raw 
material), barang setengah jadi (intermediate goods), 
dan produk jadi (final goods), selain itu juga menjadi 
tempat penampungan barang sementara seperti barang 
yang akan di kirimkan maupun barang yang baru 
datang. Dan gudang mempunyai peranan yang sangat 
penting untuk keberhasilan perusahaan dalam mencapai 
tujuan (gold), karena pada bagian gudang ini terjadi 
proses pengolahan input menjadi output. 

Fuzzy Multi Attribute Decision Making mempunyai 
beberapa metode untuk memecahkan masalah salah satu 
diantaranya adalah metode Weighted Product. Metode 
ini dapat membantu dalam mengambil keputusan untuk 
menentukan lokasi gudang, akan tetapi perhitungan 
dengan menggunakan metode weighted product ini 
hanya menghasilkan nilai terbesar yang akan terpilih 
sebagai alternatif yang terbaik. Perhitungan akan sesuai 
dengan metode ini apabila alternatif yang terpilih 
memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Metode 

weighted product ini lebih efisien karena waktu yang 
dibutuhkan dalam perhitungan lebih singkat. 

Model yang digunakan dalam sistem pendukung 
keputusan ini adalah Fuzzy Multiple Attribute Decision 
Making (FMADM) dengan menggunaka metode 
Weighted Product. Metode ini dipilih karena dapat 
menentukan nilai bobot untuk setiap atribut, kemudian 
dilanjutkan dengan proses penyeleksian alternatif 
terbaik, dalam hal ini alternatif yang dimaksud adalah 
alternatif yang optimal untuk pembangunan gudang 
penyimpanan berdasarkan kriteria-kriteria yang telah 
ditentukan. 

Maka dari itu pada proyek akhir ini saya 
membangun sistem pendukung keputusan penentuan 
lokasi gudang penyimpanan produksi di perusahaan. 
Dengan adanya sistem pendukung keputusan ini dapat 
memberikan alternatif penyelesaian kepada manager 
dalam mengambil keputusan menentukan lokasi yang 
optimal untuk membangun sebuah gudang penyimpanan.   
1.2  Tujuan 

Tujuan dari “Sistem Pendukung Keputusan 
menentukan Lokasi Gudang Penyimpanan di Perusahaan 
dengan Metode Weigthed Product” antara lain : 

1. Membangun sistem pendukung keputusan untuk 
menentukan alternatif yang optimal untuk 
penentuan lokasi gudang penyimpanan. 

No Makalah : 204 
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2. Menerapkan Fuzzy Multi Atribute Decision 
Making (FMADM) dengan metode Weighted 
Product. 

1.3 Perumusan Masalah 

Berdasarkan tujuan di atas dapat dibuat 
perumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana membangun sistem pendukung 
keputusan terkomputerisasi dan dapat 
memberikan alternatif keputusan menentukan 
lokasi gudang penyimpanan. 

2. Bagaimana mengaplikasikan metode Weighted 
Product sebagai sistem pendukung keputusan 
penentuan lokasi gudang penyimpanan. 
 

1.4 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup yang dijadikan batasan masalah 
pada sistem ini yaitu :  

1. Sistem ini bekerja dalam memberikan alternatif 
keputusan untuk menentukan lokasi gudang 
penyimpanan, dan membantu manager dalam 
mengambil keputusan untuk penentuan lokasi 
gudang penyimpanan. 

2. Setelah  melakukan survey ke sebuah 
perusahaan didapatkan kriteria yang digunakan 
penentuan lokasi gudang penyimpanan itu 
adalah antara lain : kepadatan penduduk di 
sekitar lokasi (orang/km2), jarak dari pabrik 
(km), jarak dari gudang yang sudah ada (km), 
harga tanah untuk lokasi (x1000 Rp/m2)  . 

3. Metode yang digunakan Weighted Product. 
4. Bahasa pemrograman yang digunakan berbasis 

desktop adalah Visual Basic.Net 2008 dan SQL 
Server 2005 sebagai database. 

1.5 Manfaat 

Terdapat beberapa manfaat dari proyek akhir 
yang akan dibuat ini adalah sebagai berikut : 

1. Dapat memberikan alternatif keputusan dalam 
penentuan lokasi gudang. 

2. Membantu kerja manager dalam pengambilan 
keputusan. 

2. Tinjauan Pustaka 

2.1 Sistem Pendukung Keputusan 

Secara Umum, Sistem Pendukung Keputusan 
adalah sebuah sistem yang mampu memberikan 
kemampuan, baik kemampuan pemecahan masalah 
maupun kemampuan pengkomunikasian untuk masalah 
semi terstruktur. 

Secara Khusus, Sistem Pendukung Keputusan 
adalah sebuah sistem yang mendukung kerja seorang 
manager maupun sekelompok manager dalam 
memecahkan masalah semi-terstruktur dengan cara 
memberikan informasi ataupun usulan menuju pada 
keputusan tertentu. [4] 

 
Kerangka dasar pengambilan keputusan 

Manajerial dalam tipe keputusan dibagi menjadi : 
1. Keputusan Terstruktur (structured decision) 

adalah keputusan yang berulang – ulang 
dan rutin, sehingga dapat diprogram. 
Keputusan terstruktur terjadi dan dilakukan 
terutama pada manajemen tingkat bawah. 
Contoh dari keputusan tipe ini misalnya 
adalah keputusan pemesanan barang, 
keputusan penagihan piutang dan lain 
sebagainya. 

2. Keputusan Tidak Terstruktur (unstructured 
decision) adalah keputusan yang tidak 
terjadi berulang – ulang dan tidak selalu 
terjadi. Keputusan ini terjadi di manajemen 
tingkat atas. Informasi untuk pengambilan 
keputusan tidak terstruktur tidak mudah 
untuk didapatkan dan tidak mudah tersedia 
dan biasanya berasal dari lingkungan luar. 
Pengalaman manajer merupakan hal yang 
sangat penting di dalam pengambilan 
keputusan tidak terstruktur. Keputusan 
untuk bergabung dengan perusahaan lain 
adalah contoh keputusan tidak terstruktur 
yang jarang terjadi. 

3. Keputusan Semi Terstruktur (semi – 
structured decision) adalah keputusan yang 
sebagian dapat diprogram, sebagian 
berulang-ulang dan rutin dan sebagian tidak 
struktur. Keputusan tipe ini seringnya 
bersifat rumit dan membutuhkan 
perhitungan – perhitungan serta analisis 
yang terperinci. Contoh dari keputusan tipe 
ini misalnya adalah keputusan membeli 
sistem komputer yang lebih canggih. 
Contoh yang lainnya misalnya adalah 
keputusan alokasi dana promosi.[1] 

 

2.2 Fuzzy Multiple Attribute Decision Making 

(FMADM) 

Fuzzy Multiple Attribute Decision Making 
(FMADM) adalah suatu metode yang digunakan 
untuk mencari alternatif optimal dari sejumlah 
alternatif dengan kriteria tertentu. Inti dari FMADM 
adalah menentukan nilai bobot untuk setiap atribut, 
kemudian dilanjutkan dengan proses perankingan 
yang akan menyeleksi alternatif yang sudah 
diberikan. Pada dasarnya, ada 3 pendekatan untuk 
mencari nilai bobot atribut, yaitu pendekatan 
subyektif, pendekatan obyektif dan pendekatan 
integrasi antara subyektif & obyektif. Masing-
masing pendekatan memiliki kelebihan dan 
kelemahan. Pada pendekatan subyektif, nilai bobot 
ditentukan berdasarkan subyektifitas dari para 
pengambil keputusan, sehingga beberapa faktor 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2012, STMIK - STIKOM Bali 23-25 Pebruari 2012 

775 
 

dalam proses perankingan alternatif bisa ditentukan 
secara bebas. Sedangkan pada pendekatan obyektif, 
nilai bobot dihitung secara matematis sehingga 
mengabaikan subyektifitas dari pengambil 
keputusan. (Kusumadewi, 2007). 

Ada beberapa metode yang dapat digunakan 
untuk menyelesaikan masalah FMADM. antara lain 
(Kusumadewi dkk, 2006): 
a.   Simple Additive Weighting Method (SAW) 
b.  Weighted Product (WP) 
c.   ELECTRE  
d. Technique for Order Preference by Similarity to 
Ideal Solution    (TOPSIS) 
e.  Analytic Hierarchy Process (AHP) 

 

2.3 Metode Weighted Product 

Metode Weighted Product (WP) menggunakan 
perkalian untuk menghubungkan rating atribut, dimana 
rating setiap atribut harus dipangkatkan dulu dengan 
bobot atribut yang bersangkutan. Proses tersebut sama 
halnya dengan normalisasi . 

Metode Weighted Product dapat membantu 
dalam mengambil keputusan untuk menentukan lokasi 
gudang, akan tetapi perhitungan dengan menggunakan 
metode weighted product ini hanya menghasilkan nilai 
terbesar yang akan terpilih sebagai alternatif yang 
terbaik. Perhitungan akan sesuai dengan metode ini 
apabila alternatif yang terpilih memenuhi kriteria yang 
telah ditentukan. Metode weighted product ini lebih 
efisien karena waktu yang dibutuhkan dalam perhitungan 
lebih singkat. [2] 

Preferensi untuk alternatif Ai diberikan sebagai 
berikut : 

 
 
 
Dengan i = 1,2,...,m; dimana Σ Wj = 1. 
Wj adalah pangkat bernilai posistif untuk atribut 

keuntungan dan bernilai negatif untuk atribut biaya. 
Wj  =  Wj 
    Σ Wj 
 
Preferensi relatif dari setiap alternatif, diberikan 

sebagai : 
       n    Wj 

     Π   Xij 
Vi =   j=1     dengan i = 1,2,...,m. 
        n        Wj 

    Π (Xj
*) 

      j=1 

Sedangkan untuk kriterianya terbagi dalam dua 
kategori yaitu untuk bernilai positif termasuk dalam 
kriteria keuntungan dan yang bernilai negatif termasuk 
dalam kriteria biaya. 

Keterangan : 
A : Alternatif 
C : Kriteria 

W : Bobot 
S : Preferensi untuk alternatif 
V: Nilai vektor yang digunakan untuk perankingan 
X : Nilai Alternatif dari setiap kriteria 

Sebagai contohnya ada suatu perusahaan di 
Pekanbaru ingin membangun sebuah gudang yang akan 
digunakan sebagai tempat untuk menyimpan sementara 
hasil produksinya. Lokasi yang akan menjadi alternatif 
itu ada 3 yaitu : 

 A1 = Rumbai 
 A2 = Marpoyan 
 A3 = Panam 
Kriteria yang digunakan sebagai acuan ada 4 yaitu :  
 C1 = jarak dari pabrik (km);  
 C2 = jarak dengan gudang yang sudah ada 

(km); 
 C3 = harga tanah untuk lokasi (x1000 

Rp/m2). 
 C4 = kepadatan penduduk di sekitar lokasi 

(orang/km2);  
Tingkat kepentingan setiap kriteria, juga dinilai 

dengan 1 sampai 5, yaitu: 
 1 = Sangat rendah, 
 2 = Rendah, 
 3 = Cukup, 
 4 = Tinggi, 
 5 = Sangat Tinggi. 
Pengambil keputusan memberikan bobot preferensi 

sebagai: 
W = (3, 3, 5, 4) 

Nilai – nilai kriteria dari setiap alternatif adalah : 
Tabel 1 Nilai kriteria untuk setiap alternatif 

Alternatif Kriteria 

C1 C2 C3 C4 

A1 5 3 500 1000 

A2 3 3 550 800 

A3 6 4 400 900 

Kategori setiap kriteria: 
 Kriteria C4 (kepadatan penduduk di sekitar 

lokasi) dan  C2 (jarak dengan gudang yang 
sudah ada) adalah kriteria keuntungan;  

 Kriteria C1 (jarak dari pabrik), dan C3 
(harga tanah untuk lokasi) adalah kriteria 
biaya. 

 
Sebelumnya dilakukan perbaikan bobot terlebih dahulu 
seperti sehingga w=1. 

2,0
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15
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4533

4
4 


w  

 
Kemudian vektor S dapat dihitung sebagai berikut: 

     7498,0100050035 27,033,02,02,0

1
 S  

     7577,080055033 27,033,02,02,0

2
 S  

     8012,090040046 27,033,02,02,0

3
 S  

 
Nilai vektor V yang akan digunakan untuk 

perankingan dapat dihitung sebagai berikut: 
 
 
 

 
   

 

V3 menunjukkan nilai terbesar sehingga alternatif A3 
adalah alternatif yang terpilih sebagai alternatif terbaik. 
Dengan kata lain, Panam akan terpilih sebagai lokasi 
untuk mendirikan gudang baru. 
 

2.4 Studi Literatur 

 Studi literatur adalah untuk melengkapi 
informasi – informasi yang dibutuhkan yang berguna 
untuk pembuatan sistem. Cara mengumpulkan informasi 
tersebut yaitu bisa dengan browsing internet, membaca 
dan memahami buku yang ada hubungannya dengan 
sistem yang dibuat, melakukan wawancara dengan pihak 
perusahaan yang terkait untuk menentukan kriteria dan 
bobot untuk sistem pendukung keputusan penentuan 
lokasi gudang. Hasil wawancara dari pihak perusahaan 
tersebut didapatkan kriterianya sebagai berikut : 
kepadatan penduduk di sekitar lokasi (orang/km2), jarak 
dari pabrik (km), jarak dari gudang yang sudah ada (km), 
harga tanah untuk lokasi (x1000Rp/m2) juga bobot yang 
rangenya 1-5 dari sangat rendah, rendah, cukup, tinggi 
dan sangat tinggi. Bobot ditentukan oleh user yang 
menggunakan sistem berdasarkan dari bobot range yang 
telah ada. 
2.5 Flowchart 

 Perancangan ini digunakan untuk 
menggambarkan alur suatu program menjadi lebih 
sederhana sehingga program tersebut dapat lebih 
mengerti. 

 Gambar 1 Flowchart Manager 

2.6 Use Case Diagram 

Pada Perancangan Use Case Diagram ini akan 
menjelaskan hal-hal yang dapat dilakukan masing-
masing user atau actor, yaitu : Manager 

1. Use Case Diagram Manager 

 

Gambar 2 Use Case Diagram untuk Manager 
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2.7 ERD (Entity Relationship Diagram) 

ERD adalah perancangan yang menggambarkan 
relasi antar tabel dimana setiap tabel yang memiliki relasi 
dengan tabel lain dapat saling memberi data yang 
dibutuhkan oleh tabel tersebut. 

 Gambar 3 Entity Relationship Diagram 

2.8  Kesimpulan 

Terdapat beberapa kesimpulan dari Sistem 
Pendukung Keputusan Penentuan Lokasi Gudang 
Dengan Menggunakan Metode Weighted Product, antara 
lain : 

1. Dengan dibangunnya Sistem Pendukung 
Keputusan Penentuan Lokasi Gudang ini dapat 
membantu seorang manager dalam pengambilan 
keputusan. 

2. Pada Sistem Pendukung Keputusan Penentuan 
Lokasi Gudang ini di bangun dengan 
menerapkan Fuzzy Multi Attribute Decision 
Making dengan metodenya adalah Weighted 
Product. 

3. Sistem ini memberikan alternatif lokasi gudang 
sebagai hasil keputusannya dengan persentase 
penilaian 90% menyatakan sangat baik dan 
86.67% menyatakan sangat baik bahwa sistem 
ini layak untuk digunakan. 

2.9 Saran 

Sekiranya sistem pendukung keputusan dengan 
metode weighted product ini dapat dikembangkan 
dengan studi kasus yang berbeda dan untuk penentuan 
alternatif yang berbeda pula. 
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Abstrak 
 
Aktivitas penyampaian information dan publikasi menjadikan suatu rutinitas dalam suatu lembaga atau institusi 
tertentu, baik secara pengumuman ataupun surat. Tetapi hal ni menjadikan hambatan bagi suatu organisasi 
apabila terbatasnya ruang dan waktu, sehingga sering terjadi keterlambatan dalam penyampaian. Penelitian ini 
bertujuan untuk menyelesaikan masalah penyampaian informasi dan publikasi dalam hal mengurangi resiko 
keterbatasan ruang dan waktu, sehingga aktifitas rutinitas yang dilakukan oleh suatu lembaga atau institusi bisa 
berjalan sesuai rencana dan tepat sasaran. Agar dapat menyelesaikan persoalan ini, digunakan suatu metode 
pengembangan web, yang dikenal dengan istilah Web Engineering. Web Engineering meliputi customer 
communication, planning, modeling, construction, delivery and feedback. Hasil dari penelitian ini adalah 
informasi mengenai aktifitas yang dilakukan oleh lembaga pendidikan luar sekolah yang terkait dengan 
pengelolaan modul, administrasi siswa, administrasi keuangan, tes kemampuan siswa, dan proses lainnya. Semua 
hasil ini disajikan dalam bentuk piranti lunak berbasiskan web.  
 
Kata kunci : e-Activity, Delivery, Publication, Web Engineering 

 
 

 
1. Pendahuluan  

 
Pendidikan luar sekolah yang banyak berkembang di 
Bandung diindikasikan banyak membantu dalam 
meningkatkan kemampuan siswa dalam hal 
pengetahuan tambahan.  Mulai dari tingkat sekolah 
dasar hingga sekolah menengah umum. Tetapi yang 
sering menghambat aktifitas dalam penyampaian 
informasi menjadikan  tertundanya perihal yang 
perlu disampaikan baik kepada orang tua maupun 
siswa yang bersangkutan.  
 
Salah satu pendidikan luar sekolah adalah 
bimbingan belajar. Bimbingan belajar ini merupakan 
sarana bantu untuk menambah pemahaman siswa 
dalam hal pelajaran di sekolah. Para orang tua sering 
menitipkan anak-anaknya pada lembaga bimbingan 
belajar tertentu. Hal ini tentunya akan menjadi 
hambatan bagi lembaga tersebut apabila informasi 
mengenai kemajuan siswa terlambat disampaikan. 
Penggunaan media cetak belumlah banyak 
membantu, seperti majalah dinding atau laporan 
kemajuan siswa setiap bulan.  Surat yang ditujukan 
kepada orang tua terkadang tidak sampai, sedangkan 
media majalah dinding juga dianggap kurang efektif 
[3]. Permasalahan lainnya adalah lembaga 
bimbingan belajar kurang dikenal secara luas oleh 
masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kegiatan 
publikasi yang dilakukan kurang efektif, terbatas 

oleh ruang dan waktu. 
 
Kebutuhan untuk mempercepat penyampaian 
informasi menjadi hal yang penting, sehingga perlu 
adanya sarana bantu yang bisa mereduksi hambatan 
karena ruang dan waktu.  Studi pendahuluan untuk 
mendorong kebutuhan tersebut, maka digunakan 
kuisioner. Kuisioner ini digunakan untuk mengukur 
tingkat kebutuhan akan sarana yang bisa mengelola 
penyampain informasi dan publikasi secara cepat 
dan tepat sasaran. Hasil kuisioner yang diperoleh 
pada studi pendahuluan diperoleh presentasi sebesar 
100% dari 20 responden [3]. Hal ini bisa dinyatakan 
bahwa sarana penyampaian informasi dan publikasi 
yang cepat dan tepat sasaran, menjadi suatu 
kebutuhan prioritas.  
 
Dari pemaparan paragraf di atas bisa dikatakan 
bahwa kebutuhan sarana yang bisa mereduksi 
hambatan ruang dan waktu adalah sarana elektronik 
berbantuan web. Untuk membantu mewujudkan hal 
ini maka digunakan web engineering [4].  
 
2. Metode Penelitian 
 
Sesuai dengan permasalahan yang disampaikan pada 
pendahuluan, maka untuk membantu sistematika 
penelitian diperlukan suatu metode yang sesuai 
dengan kajian. Metode yang digunakan yaitu Web 

No Makalah : 205 
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Customer 
Communication

Planning

Modeling

Construction
Delivery & 
feedback

Software 
Increment

Engineering. Web engineering (rekayasa web) 
adalah suatu proses yang digunakan untuk 
menciptakan kualitas web menjadi lebih tinggi. 
Tujuannya adalah untuk meminimalisasi resiko dan 
meningkatkan kualitas sistem berbasis web [2].  
 
Tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut [3]: 1) Customer Communication: 
di dalam proses web engineering, komunikasi 
customer dikategorikan oleh dua tugas utama yaitu: 
a) Analisis Bisnis, yaitu menjelaskan konteks bisnis 
secara organisasi untuk aplikasi web; b) Perumusan 
(Formulation), yaitu kegiatan pengumpulan 
kebutuhan yang melibatkan semua pemilik.  2) 
Planning  : perencanaan yang terdiri dari definisi 
tugas, batas akhir tugas, batas akhir jadwal untuk 
periode waktu yang ditentukan untuk aplikasi web. 
3) Modeling: kegiatan untuk  menentukan 
persyaratan-persyaratan teknik dan mengidentifikasi 
informasi yang akan ditampilkan pada aplikasi 
berbasis web. 4) Construction: Tools dan teknologi 
web engineering diaplikasikan untuk membentuk 
aplikasi web yang dimodelkan menggunakan PHP, 
Apache, MySQL, Macromedia Dreamweaver dan 
Adobe Photoshop 7.0. 5) Delivery & Feedback 
:aplikasi web dikonfigurasikan untuk lingkungan 
operasionalnya, dikirimkan kepada user. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 1. Web Engineering Process [4] 
 
 
3. Hasil Penelitian 
 
Berdasarkan alur penelitian dengan menggunakan 
Web Engineering, maka hasil penelitian ini 
merupakan tahapan construction dan delivery & 
feedback.  
 
Tahapan construction menghasilkan proses yang 
diperoleh dari hasil pemodelan pada tahapan 
sebelumnya. Proses yang didapat adalah : 1) 
Mengelola modul; 2)Mengelola program bimbingan; 
3)Mengelola cabang; 4)Mengelola berita; 
5)Mengelola testimonial; 6)Mengelola operator; 
7)Ganti password; 8)Mengelola pendaftar; 

9)Mengelola data siswa; 10)Mengelola pembayaran; 
11)Mengelola absensi; 12)Mengelola nilai try out; 
13)Mengelola nilai quiz; 14)Aktivasi NIS; 
15)Melihat absensi; 16)Melihat nilai; 
17)Mendownload modul; 18)Melihat pembayaran; 
19)Ganti password; 20)Chatting; 21)Melihat profil; 
22)Melihat program bimbingan; 23)Mendaftar 
online; 24)Mengisi testimonial. 
 
Ke-24 proses ini merupakan fungsi yang dibangun 
pada EADIP.  Pada tahap ini juga dibangun tabel 
untuk penyimpanan data dari setiap aktifitas 
lembaga bimbingan belajar.  
 
Setiap tabel atau basis data mempunyai struktur file 
sesuai dengan informasi yang dikandungnya. 
Struktur file merupakan field-field (atribut) dari tabel 
yang dibuat. Untuk lebih mempermudah pembacaan 
field-field, berikut adalah tabel-tabel yang terdapat 
pada database web site.  
 
Berikut adalah construction untuk tabel pada 
EADIP. Penyelesaian ini menggunakan bahasa SQL, 
untuk mendefinisikan tabel [4]. 
 
CREATE TABLE pendaftaran ( 
Id  int 11 CONSTRAINT AS PRIMARY KEY 
no_pendaftaran char 20 
program char 20 
nama_lengkap char 30 
tempat_lahir char 20 
no_telp char 20 
sekolah char 50 
kelas char 4 
nama_ortu char 30 
alamat char 50 
rencana_pilihan char 50 
tanggal char 20 
cabang char 3 
email char 20 
tgl_lahir char 2 
bln_lahir char 10 
thn_lahir char 4 
) 
 
Tabel lainnya yang telah terbentuk antara lain : 
1)Tabel admin; 2)tabel berita; 3)tabel cabang; 
4)tabel modul; 5)tabel testimonial; 6) tabel program; 
7)tabel biaya; 8)tabel siswa_aktivasi; 9)tabel 
user_temp; 10) tabel operator; 11)tabel pendaftaran; 
12)tabel siswa; 13)tabel absensi; 14)tabel 
pembayaran; 15)tabel quiz; 16) tabel tryout. 
 
Sedangkan hasil halaman web berdasarkan proses 
yang telah dibentuk terdiri dari : 1)halaman muka; 2) 
Halaman Utama Member; 3) Halaman Nilai 
Member. Berikut contoh halaman utama dari 
EADIP.  
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Gambar 2. Halaman Utama EADIP 

 
Tampilan ini merupakan tampilan utama web site. 
Pada halaman ini terdapat menu : 1)Home, menu ini 
untuk kembali ke halaman utama; 2)Profil, pada 
menu ini terdapat sub menu sejarah yang berisi 
sejarah singkat Bimbingan Belajar, visi dan misi 
yang berisi visi dan misi, dan cabang yang berisi 
cabang-cabang Ganesha; 3)Aktivasi NIS, menu ini 
diperuntukkan bagi siswa Ganesha yang akan 
mengaktifkan NISnya agar dapat mengakses 
halaman member; 4)Program Bimbingan, pada 
menu ini terdapat sub menu SD, SMP, dan SMA, 
yang berisi program-program dan biaya program; 
5)Pendaftaran Online, adalah menu yang 
memfasilitasi siswa yang ingin mendaftar secara 
online; 6)Testimonial, adalah buku tamu bagi 
pengunjung web site. Pada halaman ini juga terdapat 
: berita/info yang menarik dan bermanfaat; polling; 
link untuk melakukan chatting; area bagi member 
untuk login. Halaman lain yaitu proses nilai siswa, 
yaitu hasil kemajuan siswa. Berikut hasil yang di 
bangun. 

 
Gambar 3. Halaman nilai Siswa EADIP 

 
4. Pembahasan Hasil Penelitian  
 

Untuk memperjelas hasil yang telah di dapat, maka 
pada sub bab ini akan dibahas mengenai perolehan 
proses dan tabel.  
 
Menurut [1], untuk memudahkan dalam 
pendefinisian setiap proses, maka diperlukan 
pengetahuan mengenai proses bisnis yang 
berlangsung pada suatu enterprise. Proses bisnis ini 
di dapat dari visi, misi dan tujuan enterprise. 
Adapun visi, misi dan tujuan dari lembaga ini adalah 
sebagai berikut [4] :  
 
Bimbingan Belajar Ganesha mempunyai visi sebagai 
berikut : ”menjadi pusat pembelajaran yang terbaik 
dan tersebar di seluruh Indonesia melalui berbagai 
program dan sarana penunjangnya”  
 
Sedangkan misinya adalah sebagai berikut 
:1)Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan 
dan memenuhi kebutuhan intelektual, emosional dan 
spiritual; 2)Menciptakan suatu struktur organisasi 
dinamis yang mendukung dan mempercepat 
kemungkinan partisipasi pengguna jasa dan mitra 
usaha dalam tatanan menejemen yang sehat dan 
profesional; 3)Meningkatkan mutu, kualitas dan 
kinerja karyawan; 4)Mengadakan mengembangan 
organisasi dan sekaligus merancang sistem kerjanya 
secara efektif dan efisien; 5)Memperlancar 
penyelesaian masalah penting dan mendesak yang 
berkaitan dengan adanya pengembangan usaha 
(ekspansi); 6)Menciptakan rasa ketenangan bekerja 
melalui sistem imbal balik jasa yang memadai dan 
sistem pengembangan karir yang jelas. 
 
Dari visi dan misi ini dikembang untuk menemukan 
proses bisnis yang ada di lembaga tersebut. 
Mengikuti tahapan [5], maka di lakukan penemuan 
proses dimulai dari Customer Communication.  
 
4.1. Komunikasi Kostumer (Costumer 
Communication) 
 
4.1.1. Analisa Bisnis Existing 
 
Berdasarkan job description di atas dapat diuraikan 
proses-proses yang terjadi pada tiap bagian yang 
dikaji dan data yang berkaitan dengan proses 
tersebut adalah sebagai berikut : 
- Staff akademik 
Proses yang ada pada bagian ini adalah : 
o Proses pembuatan kurikulum.  

- data kurikulum diknas. 
- data kurikulum 

o Proses pembuatan silabus untuk masing-masing 
program. 
- data kurikulum diknas 
- data kurikulum.  
- data silabus 

o Proses pembuatan jadwal bimbingan tiap 
program  
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- Data pengajar 
- Data mata pelajaran 
- Data kesediaan mengajar  
- Data kelas 
- Data jadwal 

o Proses pembuatan diktat pelajaran untuk tiap 
jenjang pendidikan. 
- data kurikulum 
- data silabus 
- data mata pelajaran 
- data diktat 

o Proses pembuatan soal try out 
- Data silabus 
- Data mata pelajaran 
- Data soal try out 
- Data kunci jawaban 

o Proses pemeriksaan hasil try out:  
- data kunci jawaban 
- data nilai try out 
 
- Sekretaris Cabang 
Proses yang ada pada bagian ini adalah : 
o Proses pengelolaan data siswa 

- data siswa 
o Proses pengelolaan absensi siswa 

- data absensi siswa 
o Proses pengelolaan absensi pengajar 

- data absensi pengajar 
o Proses pengelolaan data pembayaran 

- data pembayaran 
o Proses pembagian kelas. 

- data siswa 
- data kelas 

o proses pengelolaan nilai quis 
- data nilai quis 

 
- Front Office 
Proses yang ada pada bagian ini adalah : 
o Proses pendaftaran siswa baru 

- data siswa 
o Proses pencatatan pembayaran biaya bimbingan 

- data pembayaran 
o Proses pendaftaran try out. 

- data pembayaran 
- data peserta try out 

o Proses pemberian informasi (jadwal, kehadiran, 
pembayaran, nilai TO, nilai quis) 
- data nilai quis, nilai to, data pembayaran, data 

absensi siswa 
-  

- Pengajar 
Proses yang ada pada bagian ini adalah : 
o Proses pengisian kesediaan mengajar 

-  data kesediaan mengajar 
o Proses kegiatan belajar-mengajar 

- data silabus 
- data absensi pengajar 
- data absensi siswa 
- data jadwal 
- data nilai qui 

 
Dari hasil penalaran, maka proses bisnis yang 
diperoleh adalah sebagai berikut : 
1. Proses pembuatan kurikulum. (P1) 
2. Proses pembuatan silabus.(P2) 
3. Proses pembuatan jadwal bimbingan (P3) 
4. Proses pembuatan diktat. (P4) 
5. Proses penyediaan soal try out (P5) 
6. Proses pemeriksaan hasil 

try out (P6) 
7. Proses pengelolaan data siswa (P7) 
8. Proses pengelolaan absensi siswa (P8) 
9. Proses pengelolaan absensi pengajar (P9) 
10. Proses pengelolaan data pembayaran (P10) 
11. Proses pembagian kelas (P11) 
12. Proses pengelolaan nilai(P12) 
13.  Proses pendaftaran siswa baru (P13) 
14. Proses pencatatan pembayaran (P14)  
15. Proses pendaftaran try out (P15) 
16. Proses pemberian informasi (P16) 
17. Proses pengisian kesediaan mengajar (P17) 
18. Proses kegiatan belajar-mengajar (P18) 
 
Sedangkan data dari hasil penelaran adalah sebagai 
berikut : 
1. Data kurikulum diknas (D1) 
2. Data kurikulum (D2)  
3. Data silabus (D3) 
4. Data jadwal (D4) 
5. Data mata pelajaran (D5) 
6. Data kesediaan mengajar (D6) 
7. Data diktat (D7) 
8. Data pengajar (D8) 
9. Data siswa (D9);Data kelas (D10) 
10. Data pembayaran (D11) 
11. Data absensi pengajar (D12) 
12. Data absensi siswa (D13) 
13. Data peserta try out (D14) 
14. Data nilai quis (D15)  
15. Data nilai try out (D16) 
16. Data soal try out (D17) 
17. Data kunci jawaban (D18) 
 
Untuk memperjelas hasil penalaran, maka 
diperlukan pendefinisian lebih lanjut mengenai 
hubungan antara proses dan data pada tabel 1 [5].   
 
Tabel 1. Contoh hubungan antara proses yang 
berhasil ditemukan serta data yang dibutuhkan untuk 
mendukung penyampaian informai dan publikasi 

 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 

P1          

P2          

P3          

P4          

P5          

P7         



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2012, STMIK - STIKOM Bali 23-25 Pebruari 2012 

782 
 

Use case bisnis sistem existing, sesuai dengan hasil 
analisa proses bisnis existing. 
 

 
 

Gambar 3. Halaman nilai Siswa EADIP 
 
4.2. Formulasi (Formulation) 
 
Tahapan terdiri beberapa analisa, antara lain : 
1. Analisa Pengguna : Pengguna yang 

akan menggunakan aplikasi berbasis web ini 
adalah administrator, operator, siswa/orangtua 
siswa, umum/pengunjung. Uraian pengguna 
sebagai berikut : 1)Administrator (sekretaris 
utama), adalah pengguna aplikasi dalam 
pengolahan seluruh data yang berkaitan dengan 
isi dari website. Melakukan manipulasi data 
(CRUD : Create, Read, Update, dan Delete); 
2)Operator (sekrtaris cabang), adalah pengguna 
aplikasi alam pengolahan seluruh data yang 
berkaitan dengan siswa pada cabang yang 
dikelolanya; 3)Melakukan manipulasi data 
(CRUD : Create, Read, Update, dan Delete); 
4)Member (Siswa dan orangtua siswa), 
merupakan siswa dan orangtua siswa . 

2. Umum/pengunjung, adalah pengguna 
yang hanya mengunjungi website Planning 
 

Berdasarkan tahap customer communication  yang 
telah dilakukan, maka perlu dibuat perencanaan 
pelaksanaan pengembangan aplikasi yang berupa 
spesifikasi tugas yang dilaksanakan dan perkiraan 
waktu yang dibutuhkan. Berdasarkan tahap customer 
communication  yang telah dilakukan, maka perlu 
dibuat perencanaan pelaksanaan pengembangan 
aplikasi yang berupa spesifikasi tugas yang 
dilaksanakan dan perkiraan waktu yang dibutuhkan 

 
4.3. Modelling 

 
Analisis isi mengidentifikasi keseluruhan ruang dari 
isi yang akan disediakan oleh sebuah aplikasi web. 
Analisis isi terdiri dari pendefinisian objek isi, 
hubungan isi dan analisis kelas. 
 
Berdasarkan hasil analisa dan mengingat waktu 
penelitian yang terbatas maka hanya proses-proses 
tertentu saja yang digunakan dalam perancangan 
web ini yaitu proses yang berkaitan dengan topik 
dan proses yang sesuai dengan batasan masalah yang 
diambil. Proses-proses dan data yang berkaitan itu 
seperti yang telah dipaparkan pada subbab 
sebelumnya.  
 
Proses dan tabel yang sudah diperoleh maka di 
rancang ulang dengan menggunakan Activity 
Diagram, Class Diagram [2]. . 
 

 
Gambar 4. Activity diagram EADIP 
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Gambar 5. Activity diagram EADIP 
 

Berikut adalah struktur menu yang di desain untuk 
mempermudah dalam pencarian halaman. 
 

 
Gambar 6. Menu EADIP 

 
4. Simpulan 
 
Berdasarkan uraian-uraian yang telah dibahas pada 
bab-bab sebelumnya dan seluruh proses yang telah 
dilalui dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan 
bahwa :  
1. Menyediakan informasi yang berhubungan 

dengan siswa, seperti jumlah kehadiran 
(absensi), nilai hasil try out dan quiz, serta 
pembayaran biaya bimbingan. 

2. Menyediakan konsultasi online dengan adanya 
fasilitas live chat 

3. Menyediakan materi-materi pelajaran dengan 
adanya fasilitas download modul 

4. Membantu mempublikasikan diri melalui media 
internet 

5. Menyediakan proses pendaftaran secara online 
6. Telah terbentuk proses sebanyak 18 proses, dan 

data sebanyak 18. 
 
 

Daftar Pustaka 
 
[1] 

 
[2] 

 
[3] 

Fathansah, 2001,Basis data, CV. Informatika 
Bandung. 
Boch, Grady, 1999, Unified Modeling 
Language, OMG 
Utaminngtyas, Lestari, 2009, Perangkat 
Lunak Pendukung Aktifitas Penyampaian 
Informasi dan Publikasi berbasis WEB, 
ST.INTEN   

  

[4] Pressman, Roger.,2005, Software 
Engineering, Prentice Hall. 

  

[5] Spewak, Steven.H., 1992, Enterprise 
Architecture Planning (Developing a 

  

Blueprint for Data, Applications and 
Technology), John Wiley & Sons, Inc 

[6] Weiderhold, Gio.,1992, Database Concept, 
Mc Graw Hill. 

  

    
 
Biografi 
 
Agus Nursikuwagus, ST.,MT. Lulus tahun 1998 dari 
ST.INTEN, dan melanjutkan studi Magister 
Informatika di ITB tahun 2003 dan lulus 2005. Saat 
ini pengajar dari Kopertis Wilayah IV Jawa Barat 
dan Banten dpk ST.INTEN Bandung dari tahun 
2005 sampai dengan sekarang. 
 
Lestari Utaminingtyas. Lulus ST-INTEN tahun 
2009, sedang studi S2 di Informatika ITB bidang 
kekhususan sistem informasi. 
 
 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2012, STMIK - STIKOM Bali 23-25 Pebruari 2012 

784 
 

Kajian Evaluasi Investasi TI pada Proyek Data Loss Prevention  
(Studi Kasus: Bank XYZ)   

Satria Perdana Arifin 
 

Jurusan Teknik Komputer, Prodi Sistem Informasi, Politeknik Caltex Riau 
 Jl. Umban Sari No. 1 Pekanbaru – Riau, 28265 

 satria@pcr.ac.id 
 
 

Abstrak 

Sama halnya dengan proyek TI lainnya, proyek Data Loss Prevention (DLP) ini dicap oleh cost center oleh 
pihak manajemen. Oleh karena itu, untuk meyakinkan manajemen bahwa proyek DLP ini memiliki manfaat 
yang signifikan bagi perusahaan maka diadakanlah kajian evaluasi investasi TI dengan menggunakan 
Information Economics. Kemudian dilakukan kajian identifikasi manfaat dengan menggunakan tabel ranti yang 
bertujuan untuk memudahkan mengkuantifikasi manfaat. Dan terakhir, dilakukan scoring yang berhubungan 
dengan proyek DLP. Dari analisa yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa proyek DLP ini memiliki skala 
prioritas yang tinggi karena proyek DLP ini berhubungan dengan keintegritasan data sensitif milik Bank XYZ. 
 
Kata kunci : Investasi TI, Data Loss Prevention, Information Economics, Tabel Manfaat Bisnis TI Ranti 
 
 
 
 
 
1. Pendahuluan  
1.1. Latar Belakang 

Dalam perusahaan perbankan, pengelolaan data 
merupakan suatu mekanisme yang sangat penting. 
Hal itu tidak lain karena salah satu data yang 
dikelola merupakan representasi dari hak milik para 
nasabah, yaitu uang. Selain data nasabah, data 
lainnya juga memiliki tingkat kepentingan yang 
tidak jauh berbeda, seperti rekapitulasi data harian, 
rencana jangka panjang, dan sebagainya. Sehingga 
pada umumnya digunakan banyak cara untuk 
menjaganya tetap aman, akurat, dan rahasia. 

Sebagai salah satu bank besar di Indonesia, 
Bank XYZ memiliki data penting dan aset 
intelektual yang harus dilindungi dari kehilangan  
yang berasal dari internal maupun dari eksternal. 
Saat ini pencegahan serangan dari luar dilakukan 
dengan langkah-langkah pengamanan data secara 
tradisional termasuk penggunaan firewall, intrusion 
detection dan anti-spyware. Semua teknologi 
pencegahan itu sangat bergantung kepada identitas 
dan access control dan dalam beberapa kasus, 
digunakan enkripsi data untuk membatasi 
terbukanya informasi-informasi sensitif secara 
mudah. Tapi cara ini dirasakan kurang efektif dalam 
menangani ancaman-ancaman dari dalam 
perusahaan. 

Pelanggaran keamanan yang paling potensial 
datang dari dalam perusahaan, hal ini dapat 
disebabkan  oleh beberapa hal seperti: 
1) Penyimpangan dalam proses internal  

2) Kurangnya pendidikan dan kesadaran 
karyawan terhadap risiko keamanan 

3) Terlalu banyak user yang memiliki hak akses 
pada beberapa aplikasi/system penting 
perusahaan. 

4) Informasi-informasi sensitif yang dibawa 
karyawan ke tempat-tempat di luar perusahaan. 
Bagi kebanyakan perusahaan, penerapan solusi 

keamanan tambahan terlihat tidak lebih dari biaya 
tambahan. Namun, mencegah kerugian jelas 
menyatakan keuntungan berpaling kepada keamanan 
end-point sebagai bagian dari strategi keamanan 
perusahaan secara keseluruhan. 

Teknik pengamanan dan pengecekan di 
berbagai tempat dilakukan supaya data tetap aman 
dan akurat. Tetapi cara tersebut belum bisa 
menjamin kerahasiaannya karena data yang dipindah 
ke media lain (email, flash-disc, dsb) secara legal 
juga bisa sampai ke pihak yang tidak diinginkan dan 
memang belum ada pengawasan lebih dalam kepada 
pengguna yang memiliki akses ke sistem utama. 
Contoh konkretnya adalah ketika pengguna tersebut 
mengambil data dengan account yang dimiliki, maka 
teknik pengamanan akan mengatakan bahwa sistem 
utama diakses oleh orang yang tepat. Tetapi teknik 
pengamanan tidak dapat mendeteksi apakah data 
digunakan sesuai aturan atau tidak. Apabila terjadi 
penyalahgunaan data, maka perusahaan akan segera 
merasakan dampak negatifnya baik materiil maupun 
immateriil. 

Dampak negatif dari penyalahgunaan data 
meliputi hilangnya data-data potensial yang tidak 

No Makalah : 206
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ternilai seperti pelanggan beserta segenap potensi 
tabungan dan kreditnya dan hilangnya kepercayaan 
pemilik modal. Agar dampak negatif tersebut tidak 
terjadi, maka diperlukan suatu mekanisme 
pencegahan dari penyalahgunaan data supaya data 
hanya dapat dipergunakan oleh pihak yang 
berwenang dan sesuai aturan. Salah satu cara untuk 
memenuhi kebutuhan tersebut adalah dengan 
mekanisme Data Loss Prevention (DLP). 
 
1.2. Rumusan Masalah 

Identifikasi masalah sebagai berikut: 
Bagaimana dan apa hasil dari  evaluasi investasi TI 
pada proyek Data Loss Prevention (DLP)? 
 
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Penelitian ini merupakan studi eksplorasi 
(exploratory study) dengan contoh kasus (case 
study) yang akan dilakukan di Bank XYZ. Tujuan 
yang hendak dicapai adalah melakukan evaluasi 
investasi TI terhadap proyek DLP dan dapat 
dilakukan  penghitungan nilai manfaat bisnis TI, 
sehingga dapat menjelaskan manfaat dan kontribusi 
proyek DLP secara spesifik bagi Bank XYZ. 

Sedangkan manfaat yang dapat diambil dari 
penelitian ini adalah: 
1) Dapat memperlihatkan proses evaluasi 

investasi TI dengan mengadopsi metodologi 
Informtion Economics 

2) Dapat melakukan identifikasi manfaat bisnis TI 
terhadap proyek TI yang dilakukan. 

3) Membantu meningkatkan optimalisasi aset TI 
yang berlandaskan manfaat yang dihasilkan. 

 
2. Tinjauan Pustaka 
2.1. Manajemen Investasi TI 

Penilaian investasi Sistem Informasi 
(SI)/Teknologi Informasi (TI) dimaksudkan untuk 
mengetahui apakah suatu proyek pengembangan 
SI/TI dapat memberikan manfaat yang sebanding 
dengan biaya yang telah dikeluarkan. Penilaian 
investasi juga diperlukan untuk menentukan prioritas 
proyek-proyek  TI yang dikerjakan pada suatu 
perusahaan. Salah satu metode untuk melakukan 
penilaian terhadap kelayakan proyek adalah  
Information Economics (IE), yang dikembangkan 
oleh Parker untuk menghubungkan kinerja bisnis 
dengan teknologi informasi. Pada IE, manfaat 
ditentukan melalui kombinasi dari analisis enhanced 
ROI, penilaian bidang bisnis, dan penilaian bidang 
teknologi. 

Parker menglasifikasikan manfaat SI/TI ke 
dalam tiga bagian [5] yaitu: 
1) Tangible benefit  

Merupakan manfaat nyata atau yang 
berpengaruh secara langsung terhadap 
keuntungan instansi. Sebagai contoh untuk 
meningkatkan profit, mengurangi penggunaan 
kertas, dan  sebagainya. Analisis terhadap 

tangible benefit atau yang bersifat kuantitatif 
menggunakan perhitungan dengan metode  
simple ROI- Traditional Cost-Benefit Analysis 
(TCBA) 

2) Quasi benefit  
Merupakan manfaat yang berada di ruang “abu-

abu”, atau dapat juga dikatakan berpengaruh 
langsung terhadap keuntungan tetapi sulit untuk 
dihitung ataupun sebaliknya, tidak berpengaruh 
secara langsung terhadap keuntungan tetapi dapat 
dihitung. Contohnya adalah untuk memperbaiki 
proses perencanaan, perbaikan pengambilan 
keputusan, dan sebagainya. Analisis terhadap  quasi 
benefit  menggunakan perhitungan: Value 
Acceleration (VA), Value Linking (VL), Value 
Restructuring (VR), Innovation Valuation 
3) Intangible benefit  

Manfaat tidak nyata atau yang dapat dilihat 
mempunyai dampak positif bagi instansi, tetapi tidak 
secara langsung berpengaruh pada keuntungan. 
Contohnya meningkatkan citra instansi, 
meningkatkan moral pegawai, dan sebagainya. 
Analisis terhadap  intangible benefit menggunakan 
dua penilaian yaitu: Business Domain dan 
Technology Domain. 

Kategori manfaat 1 (tangible) dan 2 (quasi 
tangible) dibuat dengan menggunakan pendekatan 
financial enhanced ROI, dimana hasil penilaiannya 
menghasilkan suatu nilai moneter dan skor angka 
sedangkan kategori manfaat ke-3 (Intangible) 
menggunakan pendekatan non-finansial (domain 
bisnis dan teknologi), dimana hasil penilaiannya 
adalah sebuah skor angka. Pada kategori ke-3 ini, 
skor berkisar dari 0-5. Dengan demikian, nilai 
proyek SI/TI diukur dengan formula berikut ini [5]: 
Skor Proyek = Enhanched ROI + bobot bidang 

bisnis + bobot bidang teknologi 
Enhanced ROI =  Traditional ROI + value linking 

+  value acceleration + value    
restructuring + innovation 
valuation 

Pada studi kasus ini akan dikaji bagaimana 
menganalisa dan menghitung nilai ekonomis 
investasi proyek DLP dan apa manfaatnya bagi Bank 
XYZ. Metodologi yang akan digunakan untuk 
menilai dan melakukan justifikasi terhadap suatu 
investasi SI/TI adalah information economics (IE), 
yang dikembangkan oleh Parker untuk 
menghubungkan kinerja bisnis dengan teknologi 
informasi.  

Gambar 1 [5] menunjukkan kerangka penilaian 
investasi dengan menggunakan metodologi 
information economics, dimana pada akhir penilaian 
akan didapatkan sebuah skor angka yang 
menunjukkan nilai ekonomis dari suatu investasi 
SI/TI. 
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Gambar 1. Metodologi Information Economics 

2.2. Evaluasi Investasi TI 
Untuk melakukan analisis evaluasi investasi TI, 

terdapat dua pendekatan. Yaitu pendekatan sebelum 
diadakannya proyek TI dan pendekatan setelah 
diadakannya proyek TI [6]. Untuk pendekatan 
sebelum diadakannya proyek TI (pre-project) 
biasanya dilakukan analisis terhadap ketersediaan 
sumber daya baik itu biaya maupun SDM. Selain itu 
dilakukan juga kajian mengenai usulan terhadap 
biaya TI yang dibelanjakan dan menghitung 
dampaknya bagi perusahaan. Sedangkan pendekatan 
setelah diadakannya proyek TI meliputi analisis 
realisasi manfaat TI yang telah dibelanjakan serta 
bagaimana mengkuantifikasi manfaat tersebut. 
Evaluasi investasi TI dilakukan berdasarkan 
beberapa alasan [1]: 
1) Untuk memperoleh justifikasi dari suatu 

proyek. 
2) Memungkinkan organisasi untuk melakukan 

penilaian investasi dari berbagai proyek SI/TI 
yang dilakukan dengan berbagai keterbatasan 
sumber daya organisasi. 

3) Menyediakan berbagai alat ukur untuk 
memonitor dan mengendalikan investasi SI/TI 
yang telah dan akan dilakukan. 

4) Memampukan organisasi untuk menciptakan 
keunggulan kompetitif, mengembangkan bisnis 
baru, memperbaiki kinerja dan produktivitas, 
dan memberikan cara baru dalam mengelola 
organisasi. 

 Terdapat beberapa metodologi untuk 
melakukan evaluasi investasi TI [1], diantaranya 
adalah Information Economics (IE), Real Option 
Valuations (ROV), Balanced Scorecard (BSC), 
Economic Value Addedd (EVA), Return on 
Management (ROM) dan Multi-Objective Multi 
Criteria (MOMC). Pada dasarnya keenam 
metodologi ini memiliki keunggulan dan 
kelemahannya masing-masing. Penilaian hanya 
menggunakan sebuah metodologi tidaklah efektif 
untuk melakukan evaluasi TI, lebih baik 
dikombinasikan dengan dua atau tiga metodologi 
evaluasi investasi TI. 
 
2.3. Pengukuran Manfaat Bisnis TI 

Manfaat bisnis TI didefinisikan sebagai manfaat 
yang diterima dari suatu aktivitas bisnis yang dapat 
meningkatkan kinerja organisasi [2]. Manfaat yang 
diterima bisa tangible atau bisa juga intangible. 
Namun begitu, pengukuran manfaat bisnis TI ini 
sangat sulit dilakukan [6]. Salah satu cara yang bisa 

digunakan untuk melakukan pengukuran manfaat 
bisnis TI adalah dengan mengidentifikasi manfaat 
tersebut menggunakan tabel Manfaat Bisnis TI 
Generik Ranti [2].  

Tabel Manfaat Generik Ranti [2] ini terdiri dari 
13 kategori dan 73 sub kategori Manfaat Bisnis TI. 

 
 
 

2.4. Data Loss Prevention (DLP)[3][8] 
DLP didefinisikan sebagai sebuah produk yang 

mengidentifikasi, memantau, dan melindungi data 
pada tempat penyimpanan, perpindahan dan 
penggunaannya melalui analisis muatan yang 
mendalam dan berdasarkan kebijakan yang terpusat. 
Walau definisi tersebut bukan merupakan hasil 
konsensus yang kuat, tetapi karakteristik kunci DLP 
dapat dijabarkan antara lain: analisis muatan yang 
mendalam; berdasarkan kebijakan pengelolaan yang 
terpusat; dan dapat menjangkau data dengan 
berbagai lokasi dan platform.  

Dari definisi di atas, maka dapat diketahui 
terdapat tiga aktivitas dari mekanisme DLP, yaitu 
proses identifikasi, pemantauan, dan perlindungan. 
Ketiganya merupakan aktivitas sekuensial yang 
tertuju pada aktivitas utama yaitu perlindungan. 
Terdapat juga tiga jenis kondisi data, yaitu ketika 
data tersebut disimpan, dipindah, dan digunakan. 
Ketiganya memiliki karakteristik masing-masing 
sehingga data tersebut dilindungi dengan cara yang 
berbeda-beda pula. Dari ketiga jenis kondisi 
tersebut, yang menjadi perhatian lebih adalah ketika 
data tersebut digunakan. Apakah digunakan sesuai 
aturan atau tidak. Tetapi sayangnya, cukup sulit 
mengetahui penggunaan data yang sudah berpindah 
ke media lain. Sehingga mekanisme DLP juga 
memperhatikan ketika data tersebut dipindah dari 
sistem utama ke media lain. Dengan asumsi data 
yang digunakan merupakan data yang dipindah dari 
sistem utama ke media lain, maka proses 
perpindahan data tersebut dapat dengan mudah 
diidentifikasi, dipantau, dan dilindungi. 
 
3. Metodologi Penelitian 

Adapun metodologi dan teknik analisa yang 
dipakai pada penelitian ini adalah: 

Terdapat 4 tahapan dalam metodologi penelitian 
ini, yaitu: 

Gambar 2 Metodologi Penelitian
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1) Tahap 1 
Merupakan tahapan awal dalam melakukan 
evaluasi investasi TI, yaitu mengetahui 
karakteristik organisasi/perusahaan [4][5][9] 

2) Tahap 2 
Bertujuan untuk mendalami karakteristik 
proyek TI dan mengetahui tujuan kenapa 
proyek tersebut perlu untuk diadakan. 

3) Tahap 3 
Meliputi identifikasi manfaat bisnis TI, kajian 
finansial yaitu melakukan kuantifikasi manfaat 
dan melakukan kajian non finansial yang 
meliputi domain bisnis dan teknologi. 

4) Tahap 4 
Hasil akhir berupa skor yang menyatakan 
tingkatan kelayakan evaluasi investasi TI. 

 
4. Hasil dan Analisa 
4.1. Tahap 1 [4][9] 

Beberapa dokumen yang berhasil dikumpulkan 
adalah company profile, keputusan manajemen 
tentang struktur organisasi terbaru, Visi dan Misi, 
Visi Divisi Teknologi Informasi dan beberapa artikel 
dalam website Bank XYZ. 

Selain itu, dari wawancara diperoleh informasi 
bahwa data merupakan aspek sensitif sekaligus 
kritikal yang harus dijaga dan dipelihara oleh Bank 
XYZ, baik secara internal maupun eksternal. 
4.2. Tahap 2 

Dengan melakukan studi literatur berupa studi 
pustaka yang penulis lakukan, diperoleh kesimpulan 
bahwa aplikasi Data Loss Prevention (DLP) dapat 
menjaga sekaligus memelihara data-data yang kritis 
bagi perusahaan. Artinya, DLP merupakan jawaban 
dari kebutuhan Bank XYZ. 
4.3. Tahap 3 

Identifikasi manfaat bisnis TI  berpedoman 
dengan tabel manfaat bisnis TI Ranti [2] yang 
dilakukan dengan mengadakan brainstorming, 
diskusi dan kuisioner. Dari hasil identifikasi manfaat 
bisnis TI, maka diperoleh manfaat bisnis proyek 
DLP ini bagi Bank XYZ, yaitu: 
1) Pengurangan Resiko Kerugian Inventarisasi 
2) Pengurangan Resiko Kehilangan Data 
3) Pengurangan Resiko Penipuan Administrasi 
4) Menghindari Biaya Cadangan Dana 

Dari identifikasi manfaat yang telah dilakukan, 
selanjutnya adalah dengan melakukan kuantifikasi 
manfaat dengan melakukan pendekatan finansial. 
Kuantifikasi manfaat dilakukan dengan cara 
melakukan diskusi dengan pihak manajemen. 
Asumsi dilakukan supaya diperoleh bagaimana cara 
penulis melakukan kuantifikasi manfaat bisnis. 
Adapun hasil kuantifikasi manfaat DLP adalah 
sebagai berikut: 
1) Pengurangan Resiko Kerugian Inventarisasi 

Rumus Perhitungan: 
Probabilitas terjadi manipulasi aset TI  
x nilai aset TI di kantor 

Hasil Kuantifikasi: 
US$ 15705 

2) Pengurangan Resiko Kehilangan Data 
Rumus Perhitungan: 
% Cabang yang pernah kehilangan data 
x rata-rata jumlah tabungan /nasabah 
x profit margin 
x 12 
Hasil Kuantifikasi: 
US$ 8640 

3) Pengurangan Resiko Penipuan Administrasi 
Rumus Perhitungan: 
% Perubahan status kehadiran 
x jumlah tunjangan harian 
x jumlah cabang 
x 12 
Hasil Kuantifikasi: 
US$ 1570,5 

4) Menghindari Biaya Cadangan Dana 
Rumus Perhitungan: 
% Probabilitas kejadian 
x jumlah cabang 
x asumsi biaya investigasi 
Hasil Kuantifikasi: 
US$ 10470 
Selanjutnya, penulis melakukan perbandingan 

antara biaya pengembangan proyek DLP dengan 
biaya pemeliharaan untuk 5 tahun ke depan, potensi 
penghematan dan manfaat langsung. Hasil yang 
diperoleh adalah skor dampak ekonomis = 5. 

Setelah melakuan kajian untuk pendekatan 
finansial, selanjutnya penulis melakukan kajian 
untuk pendekatan non finansial yang meliputi 
domain bisnis dan ekonomi. Hasilnya berupa 
rangkuman nilai skor domain bisnis dan teknologi 
seperti pada tabel 1 di bawah ini. 

 
4.4. Tahap 4 

Dasar penentuan corporate value yang kami 
gunakan adalah dengan menganalisa kondisi terkini 
pemanfaatan teknologi infomasi dan tingkat 
pencapaian line of business yang diperoleh oleh 
perusahaan. Penulis menyimpulkan corporate value 
pada Bank XYZ masuk kedalam kuadran Strategic. 

Pemanfaatan teknologi informasi pada Bank 
XYZ telah mengacu kepada Peraturan Bank 
Indonesia No. 9. Artinya, dengan adanya aturan ini 
“memaksa” Bank XYZ untuk mengoptimalkan 
pemanfaatan teknologi informasi. Berdasarkan 
wawancara yang penulis lakukan,  langkah Bank 
XYZ untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi 
informasi dilakukan dengan cara menerapkan best 

Tabel 1 IE Scorecard Proyek DLP
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practices tatakelola TI, menggunakan teknologi 
informasi yang selalu ter-update dan adanya 
dukungan pihak manajemen serta kesadaran akan 
pentingnya pengoptimalan pemanfaatan teknologi 
informasi. 

Disisi line of business, penulis menyimpulkan 
berada pada tingkat tinggi (high). Terbukti dengan 
peringkat kredit Bank XYZ berada nomor enam 
berdasarkan statistik perbankan Indonesia yang 
dikeluarkan oleh Bank Indonesia pada bulan 
Februari 2010 (www.bi.go.id). 

Dengan demikian maka diperoleh skor akhir 
untuk proyek DLP ini yaitu 36,125. Rinciannya 
dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini. 

 

Skor akhir: (10 + 16 + 6 + 6 + 4 – 1,875 + 4 -4 -1 -3) 
= 36.125 

Artinya, Skor ini dapat menjadi pentimbangan 
untuk pelaksanaan proyek DLP di XYZ Simpan 
Pinjam. Jika ada perbandingan proyek lain yang 
dilakukan yang diadakan oleh Bank XYZ, maka 
proyek DLP ini layak untuk dijadikan prioritas untuk 
diterapkan pertama kali. 

 
5. Kesimpulan dan Saran 

Adapun kesimpulan yang diperoleh dari 
penelitian ini adalah: 
1) Dengan menggunakan metode ROI, DLP 

mendapat hasil score 5, dimana proyek ini 
memiliki manfaat yang signifikan terhadap 
proses bisnis Bank XYZ Simpan Pinjam. 

2) Hasil penilaian domain bisnis dan teknologi 
menunjukkan bahwa domain bisnis dalam hal 
ini kuat dan dukungan teknologi yang kuat pula 
sehingga proyek ini masuk ke dalam kategori 
strategic 

3) Penggunaan tabel manfaat generik Ranti sangat 
membantu untuk mengidentifikasi manfaat dan 
mengkuantifikasikan manfaat tersebut.  

4) Diperlukan studi yang lebih mendalam pada 
saat perencanaan investasi teknologi informasi 
untuk lebih mengkaji kelayakan sebuah proyek. 

Sedangkan saran untuk penelitian selanjutnya 
adalah sebagai berikut: 
1) Pengkajian nilai manfaat proyek DLP ini perlu 

dilakukan kajian yang lebih mendalam 
dikarenakan dari kuantifikasi manfaat yang 
telah dilakukan tidak berdampak langsung 
kepada bisnis perusahaan. 

2) Untuk mengetahui skala prioritas pengadaan, 
pengembangan dan penerapan priyek DLP 
maka perlu dibandingkan dengan proyek-proyek 
lainnya yang akan dilakukan oleh Bank XYZ.  

3) Untuk penelitian berkikutnya, sebaiknya 
dilakukan pembandingan perencanaan DLP oleh 
Bank atau perusahaan lainnya. 
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Abstrak 

Pemilihan kontraktor pemenang dalam proses tender membutuhkan waktu dan ketelitian dalam mengevaluasi 
karena banyaknya kriteria-kriteria yang menjadi pertimbangan dalam memutuskan kontraktor pemenang. Untuk 
itu dibutuhkan sebuah program pengolahan data yang lebih mudah dan cepat dalam mengevaluasi kriteria-
kriteria tersebut. Aplikasi Pemilihan Kontraktor Pemenang Tender merupakan program pengolahan data yang 
dirancang untuk mengevaluasi kriteria HES, Technical dan Harga yang menghasilkan nilai tertinggi dari 
kontraktor yang mengikuti setiap tender. Metode yang digunakan adalah Analytical Hierarchy Process(AHP) 
dengan bahasa pemrograman Java Servlet Pages(JSP) dan database MySQL. Input dari metode ini adalah bobot 
kriteria yang sudah ditetapkan yang selanjutnya akan mengalami proses perhitungan kriteria dikali kriteria(Eigen 
Vektor Kriteria) dan perhitungan alternatif vdikali alternatif(Eigen Vektor Alternatif). Output dari proses AHP 
tersebut adalah Priority Alternative berupa Kontraktor yang memenangkan tender melalui hasil perhitungan 
kriteria versus alternatif. Aplikasi ini dapat membantu pihak procurement untuk menghitung nilai kontraktor 
pemenang tender dengan lebih mudah dan cepat. 
  
Kata Kunci : Tender, Kontraktor, Analytical Hierarchy Process(AHP) 
 
 

1. Pendahuluan  
PT. Chevron Pacific Indonesia(CPI) 

merupakan salah satu perusahaan yang sering 
melakukan kerja sama dengan perusahaan lain. 
Perusahaan ini juga sering mengadakan tender untuk 
mencari kontraktor yang akan bekerja sama dengan 
perusahaan tersebut. Penulis menjadikan perusahaan 
ini sebagai objek study kasus untuk memperoleh 
data-data mengenai kriteria yang dibutuhkan 
perusahaan. Selain itu, program yang akan dibuat 
juga berdasarkan prosedur penyeleksian kontraktor 
yang dilakukan oleh CPI. 

Dengan perkembangan teknologi saat ini, 
keputusan yang biasanya diambil melalui penilaian 
pakar dapat dilakukan oleh sebuah sistem. Penulis 
menggunakan metode Analytical Herarchy 
Process(AHP) dalam membuat aplikasi ini, karena 
cara perhitungan nilai kontraktor pemenang tender 
di CPI sama dengan prinsip kerja dari metode AHP. 
Cara perhitungan di CPI yang membandingkan nilai 
setiap kriteria yang harus dimiliki oleh kontraktor 
sesuai dengan kepentingan masing-masing kriteria, 
merupakan cara perhitungan yang hampir sama 
dengan metode  AHP. Metode AHP akan 
menggantikan kriteria tersebut dengan skala 1-9 
sehingga dapat dilakukan perhitungan matematis 
dengan rumus AHP, yang akan memberikan 
keputusan kontraktor yang menjadi pemenang dari 
hasil perhitungan tersebut. 

Dengan menggunakan salah satu metode 
system pengambilan keputusan yaitu Analytical 
Hierarchy process yang dituangkan dalam bahasa 
pemrograman Java, diharapkan teknologi ini dapat 
memudahkan perusahaan dalam mengambil 
keputusan pemilihan kontraktor pemenang tender 
dengan waktu yang lebih singkat. 

 
2. Tinjauan Pustaka 
PT. Chevron Pacific Indonesia(CPI) dalam 
(Hasyim,2009) adalah anak perusahaan dari Chevron 
yang bertugas mengeksplorasi minyak yang ada di 
Riau. CPI pertama kali didirikan di Indonesia pada 
awal tahun 1924. Standard Oil Company of 
California (Socal) dan Texas Oil Company (Texaco) 
membentuk sebuah perusahaan patungan di daerah 
Sumatera, bernama N.V. Nederlandsche Pacific 
Petroleum Maatschappij atau NPPM. Perusahaan ini 
menemukan sebuah sumur minyak non-produktif 
yang akhirnya ditutup. Pada tahun 1944, ahli geologi 
NPPM, Richard H. Hopper dan Toru Oki bersama 
timnya menemukan sumur minyak terbesar di Asia 
Tenggara, Minas. Sumur ini awalnya bernama 
Minas No. 1. Minas terkenal dengan jenis minyak 
Sumatera Light Crude (SLC) yang baik dan 
memiliki kadar belerang rendah. 
 Pada tahun 2005, Caltex, sebagai anak 
perusahaan Chevron dan Texaco Inc. diakuisisi oleh 
Chevron bersama dengan Texaco dan Unocal. Maka, 

No Makalah : 207
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resmi nama PT Caltex Pacific Indonesia berubah 
menjadi PT Chevron Pacific Indonesia.  

Tender dalam Digital Collection, 2002 adalah 
serangkaian kegiatan untuk menyediakan kebutuhan 
barang atau jasa dengan cara menciptakan 
persaingan yang sehat diantara penyedia barang atau 
jasa yang setara dan memenuhi syarat, berdasarkan 
metode dan tata cara tertentu yang telah ditetapkan 
dan diikuti oleh pihak-pihak yang terkait secara taat 
azas sehingga terpilih penyedia jasa terbaik 
(KEPPRES NO 18 TAHUN 2000) . 

Kontraktor adalah orang atau badan usaha yang 
penawarannya untuk melaksanakan pekerjaan telah 
diterima oleh pemilik [3].  
Khusus untuk PT. CPI ada beberapa prosedural yang 
harus dilewati kontraktor untuk dapat mengikuti 
tender di PT. CPI 
Setiap prosedural dinilai oleh team yang berbeda, 
team yang dimaksud adalah : 
1. Tender Administrasi 

Team ini bertugas untuk menilai kelengkapan 
admnistrasi dari kontraktor yang mendaftar tender. 
Bila kelengkapan administrasi ada yang kurang 
maka kontraktor tersebut tidak dapat mengikuti 
tender. Setelah dinyatakan lengkap oleh pihak 
Tender Administrasi. Maka berkas tersebut akan 
diserahkan ke bagian CHESM dan Technical untuk 
dinilai. Kelengkapan administrasi yang dimaksud 
adalah sebagai berikut : 
a. Surat Keterangan Terdaftar(SKT) sebagai 

penyedia jasa 
b. Akte pendirian perusahaan dan akte perubahan 

terakhir, dilengkapi SK kehakiman (bagi PT) 
atau pengesahan Anggaran Dasar Koperasi 
oleh Dirjen Bina Lembaga Koperasi(bagi 
Koperasi). 

c. Surat Izin Tempat usaha 
d. Pajak : NPWP/PKP dan bukti pembayaran 

pajak perusahaan tahun terakhir(PPh Badan) 
e. Neraca perusahaan dan laporan laba rugi tahu 

terakhir( diutamakan yang di audit) 
f. Bukti pengalaman kerja dalam kurun waktu 7 

(tujuh) tahun terakhir 
g. Daftar susunan pengurus perusahaan (Dewan 

Komisaris dan Direksi) sesuai dengan akte 
terakhir. 

h. Daftar susunan kepemilikan saham(bagi PT) 
atau daftar susunan persero(bagi CV). 

 
2. CHESM(Contractor Health, Environment, and 

Safety Mangement) 
Team yang menilai standar keselamatan yang 

dilakukan oleh perusahaan yang mengikuti tender 
sesuai dengan standar keselamatan yang ada di CPI. 

 
3. Team Technical 

Team yang menilai apakah barang atau jasa 
yang ditawarkan kontraktor sesuai dengan 
kebutuhan CPI. Penilaian tergantung pada barang 

dan jasa yang dibutuhkan. Team ini juga bertugas 
memasukkan harga yang ditawarkan kontraktor ke 
dalam system.  

Pihak-pihak yang berhubungan dengan proses 
penilaian kontraktor akan ditunjukkan oleh Gambar 
1 Bagan Pemeriksaan Nilai Kontraktor di PT CPI. 
Sebagai berikut : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bagan di atas menjelaskan proses penilaian yang 
dilakukan oleh tiap-tiap team yang menilai kriteria. 
Penjelasannya adalah sebagai berikut : 
1. Kontraktor memberikan persyaratan 

administrasi kepada team Tender Administrasi 
2. Selanjutnya, team Tender Administrasi akan 

memberikan data yang menjadi penilaian Team 
Technical dan Team CHESM 

3. Team Technical dan Team CHESM 
memberikan penilaian terhadap masing-masing 
kontraktor yang mengikuti tender dan diberikan 
kepada Team Procurement untuk dilakukan 
perhitungan akhir. 

4. Perhitungan kontraktor yang menjadi pemenang 
tender melalui system yang dilakukan oleh 
Team Procurement. 

5. Hasil perhitungan kemudian diberikan kepada 
team yang membutuhkan barang dan jasa 
beserta data administrasi, Technical dan HES 
yang dimiliki oleh kontraktor. 

6. Keputusan terakhir ada pada team yang 
membutuhkan barang dan jasa. Jika team setuju 
maka akan diberikan persetujuan kepada pihak 
procurement, yang selanjutnya akan akan 
diumumkan kepada kontraktor siapa yang 
menjadi pemenang. 

Untuk perhitungan kriteria AHP, aplikasi ini akan 
menggunakan kriteria penilaian yang dinilai oleh 
bagian CHESM yang berupa nilai HES dan bagian 
Technical yang akan memberikan nilai technical 
dan harga.  
 

3. Sistem Pendukung Keputusan 
Sistem Pendukung Keputusan dalam 

Syafrizal, Melwin., S.Kom., M.Eng, 2010, (Inggris: 
Decision Support Systems disingkat DSS) adalah 
bagian dari sistem informasi berbasis komputer 

Gambar 1 Bagan Pemeriksaan Nilai Kontraktor di 
PT CPI 
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(termasuk sistem berbasis pengetahuan (manajemen 
pengetahuan)) yang dipakai untuk mendukung 
pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau 
perusahaan.Dapat juga dikatakan sebagai sistem 
komputer yang mengolah data menjadi informasi 
untuk mengambil keputusan dari masalah semi-
terstruktur yang spesifik.   
 Analytical Hierarchy Process (AHP) 
dikembangkan oleh Thomas L. Saaty pada tahun 
1970-an. Metode ini merupakan salah satu model 
pengambilan keputusan multikriteria yang dapat 
membantu kerangka berpikir manusia dimana faktor 
logika, pengalaman pengetahuan, emosi dan rasa 
dioptimasikan ke dalam suatu proses sistematis. 
Pada dasarnya, AHP merupakan metode yang 
digunakan untuk memecahkan masalah yang 
kompleks dan tidak terstruktur ke dalam kelompok-
kelompoknya, dengan mengatur kelompok tersebut 
ke dalam suatu hierarki, kemudian memasukkan 
nilai numerik sebagai pengganti persepsi manusia 
dalam melakukan perbandingan relatif. Dengan 
suatu perhitungan maka akan dapat ditentukan 
elemen mana yang mempunyai prioritas tertinggi.  

 
3.1 Prosedur AHP dalam Pemilihan Kontraktor 

Pemenang Tender 
Untuk menghitung nilai kontraktor, masing-

masing bagian yaitu Tender Administrasi, CHESM, 
Technical dan Harga memasukkan nilai yang 
mereka peroleh dari setiap kontraktor yang 
mendaftar. Data yang dimasukkan akan disimpan di 
dalam database. Kemudian pihak procurement akan 
memeriksa data yang ada di database, yang 
selanjutnya akan dihitung nilai akhir dari setiap 
kontraktor. Kontraktor yang nilai nya tertinggi akan 
memenangkan tender. Ketika sistem melakukan 
perhitungan AHP, prosedur yang dilakukan adalah 
sebagai berikut : 
1. Penentuan nilai bobot criteria 

Untuk proyek akhir ini, bobot nilai yang 
menjadi perbandingan kriteria diperoleh dari hasil 
wawancara dengan seorang ahli di bagian 
Procurement di PT. CPI. Perbandingan dilakukan 
berdasarkan kebijakan pembuat keputusan dengan 
menilai tingkat kepentingan satu elemen terhadap 
elemen lainnya.  

Proses perbandingan berpasangan, dimulai dari 
level hirarki paling atas yang ditujukan untuk 
memilih kriteria, misalnya Administrasi, kemudian 
diambil elemen yang akan dibandingkan. Elemen 
yang menjadi kriteria pada proses pemilihan 
pemenang tender adalah Nilai dari Administrasi, 
HES(Safety), Technical, dan Harga.  

Maka susunan elemen-elemen yang 
dibandingkan tersebut akan tampak seperti pada 
gambar matriks yang ditunjukkan oleh Tabel 1 
Matriks Nilai Bobot Kriteria di bawah ini : 

Tabel 1 Matrik Nilai Bobot Kriteria  

 
 
Untuk menentukan nilai kepentingan relatif antar 
elemen digunakan skala bilangan dari 1 sampai 9 
seperti pada Tabel 2 Skala Perhitungan AHP berikut 
:  
Tabel 2 Skala Perhitungan AHP 

 
Penilaian ini dilakukan oleh seorang pembuat 

keputusan yang ahli dalam bidang persoalan yang 
sedang dianalisa dan mempunyai kepentingan 
terhadapnya. 

Apabila suatu elemen dibandingkan dengan 
dirinya sendiri maka diberi nilai 1. Jika elemen i 
dibandingkan dengan elemen j mendapatkan nilai 
tertentu, maka elemen j dibandingkan dengan 
elemen i merupakan kebalikannya. 

Dalam AHP ini, penilaian alternatif dapat 
dilakukan dengan metode langsung (direct), yaitu 
metode yang digunakan untuk memasukkan data 
kuantitatif. Biasanya nilai-nilai ini berasal dari 
sebuah analisis sebelumnya atau dari pengalaman 
dan pengertian yang detail dari masalah keputusan 
tersebut. Jika si pengambil keputusan memiliki 
pengalaman atau pemahaman yang besar mengenai 
masalah keputusan yang dihadapi, maka dia dapat 
langsung memasukkan pembobotan dari setiap 
alternatif. 
2. Penentuan nilai bobot alternatif 

Penentuan bobot alternatif dituangkan juga 
dalam bentuk tabel matriks, sama seperti penentuan 
bobot kriteria. Yang dimaksud dengan alternatif 
disini adalah kontraktor yang mengajukan tender. 
Tetapi untuk mendapatkan nilai bobotnya dilakukan 
melalui proses berikut ini : 
1. Nilai dari semua kontraktor yang mengajukan 

tender di kumpulkan terlebih dahulu. 
2. Kemudian, dipilih 3 nilai kontraktor yang 

tertinggi 
3. Nilai bobot allternatif yang didapat tergantung 

kepada perbandingan nilai kriteria dari setiap 
kontraktor, yang ditetapkan sebagai berikut : 
a. Nilai kriteria yang dibandingkan adalah nilai 

kriteria dari HES, Technical dan Harga. 
Kontraktor yang dibandingkan nilainya 
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adalah kontrakor yang sudah lulus seleksi 
dari bagian Tender Administrasi 

b. Misalnya kontraktor A memiliki nilai HES 90 
dan kontraktor B memiliki nilai HES 80, 
maka bobot yang didapat adalah kontraktor A 
memiliki nilai 1/3 terhadap kontraktor B, 
bobot ini didapat berdasarkan ketetapan : 
1. Jika selisih nilai HES kontraktor A 

dengan kontraktor B <= 5 maka bobot 
yang didapat kontraktor A=2 dan 
kontraktor B = ½ 

2. Jika selisih nilai HES kontraktor A 
dengan kontraktor B >= 5 dan <= 10 
maka bobot yang didapat kontraktor A=3 
dan kontraktor B =1/3 

3. Jika selisih nilai HES kontraktor A 
dengan kontraktor B >= 10 dan >=15 
maka bobot yang didapat kontraktor A= 4 
dan kontraktor B = ¼  

4. Jika selisih nilai HES kontraktor A 
dengan kontraktor B = 0 maka bobot yang 
didapat kontraktor A= 1 dan kontraktor   
B = 1 

c. Untuk nilai Technical, penilaian bobotnya 
sama dengan penilaian bobot HES seperti 
di atas. 

d. Untuk kriteria Harga. Harga yang 
ditawarkan kontraktor akan dibandingkan 
dengan ketetapan : 

Misalnya harga yang ditawarkan kontraktor A 
adalah Rp. 300 dan harga yang ditawarkan 
kontraktor B adalah 350. Kemudian, harga 
yang ditawarkan Kontraktor A dibagi dengan 
harga yang ditawarkan yang ditawarkan oleh 
kontraktor B, selanjutnya membandingkan 
nilainya dengan cara sebagai berikut : 

1. Bila hasil pembagaian harga kontraktor A 
dengan harga kontraktor B bernilai di atas 0,5 
maka bobot yang didapat kontraktor A = 4 dan 
kontraktor B= 1/4 

2. Bila hasil pembagaian harga kontraktor A 
dengan harga kontraktor B bernilai di bawah 
0,5 maka bobot yang didapat kontraktor A = 2 
dan kontraktor B= 1/2 

Untuk membandingkan harga yang ditawarkan oleh 
kontraktor, Tabel Perbandingan Harga akan 
menunjukkan tabel matriksnya.  
Misalnya : 
Harga yang ditawarkan Kontraktor A : Rp. 256 
Harga yang ditawarkan Kontraktor B : Rp. 255 
Harga yang ditawarkan Kontraktor C : Rp. 250 

 
Maka tabel matriksnya adalah sebagai berikut : 
Tabel 3 Perbandingan Harga 
 Kontraktor A Kontraktor B Kontraktor C 

Kontraktor A 1 1/2 1/2 

Kontraktor B 2 1 1/2 

Kontraktor C 2 2 1 

3. Perhitungan eigen vektor kriteria 
Eigen Vektor Kriteria didapatkan dengan 

menggunakan langkah-langkah berikut : 
1. Langkah 1 = SumColom = Jumlah tiap  

kolom kriteria 
2. Langkah 2 = 1/SumColom x bobot masing-

masing kriteria 
3. Langkah 3 =  Jumlah tiap baris kriteria /  

jumlah kriteria 
 
4. Perhitungan nilai eigen vektor alternatif 

Eigen Vektor Alternatif didapatkan 
dengan menggunakan langkah-langkah berikut : 
1. Langkah 1 = SumColom = Jumlah tiap  

kolom alternatif  
2. Langkah 2 = 1/SumColom x bobot masing-

masing alternatif  terhadap setiap kriteria 
3. Langkah 3 =  Jumlah tiap baris alternatif /  

jumlah alternatif terhadap setiap kriteria 
 

5. Perhitungan Priority Alternatif 
Langkah – langkah untuk mendapatkan 
Priority Alternatif : 

1. Mengalikan tabel matriks Eigen Vektor 
Alternatif dengan Eigen vektor Prioritas. 

2. Nilai prioritas yang yang diperoleh, 
kemudian dibandingkan satu sama lain 

3. Nilai prioritas tertinggi akan menentukan 
kontraktor mana yang menjadi pemenang 
tender. 

Berikut ini merupakan contoh pembobotan nilai 
alternatif, yang ditunjukkan pada Tabel 2.4 Tabel 
Pembobotan Alternatif untuk Kriteria HES sebagai 
berikut : 
Tabel 4 Pembobotan Alternatif untuk Kriteria HES 

 Kontraktor 
A 

Kontraktor 
B 

Kontraktor C 

Kontraktor A 1 1/3 1/2 

Kontraktor B 3 1 2 

Kontraktor 
C 

2 1/2 1 

Tabel di atas menunjukkan perbandingan kriteria 
HES dari setiap alternatif yaitu kontraktor yang di 
masukkan ke dalam tabel matriks dan nantinya akan 
dilakukan perhitungan matriks untuk mendapatkan 
nilai dari perbandingan alternatif tersebut. 
Perhitungan pada tabel di atas juga berlaku pada 
kriteria Technical.  
4. Perancangan 

a.  Usecase Diagram Pegawai Administrasi 
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b. Usecase Diagram Pegawai HES 

 
c. Usecase Diagram Bagian Procurement 

 
3.3 Entity Relational Diagram 
 

 
Gambar 2 ERD Aplikasi 

5. Pengujian Dan Analisa 
Pengujian berdasarkan empat sisi user yaitu 

Pegawai Administrasi, Pegawai CHESM, Bagian 
Technical dan Pegawai Procurement. Berdasarkan 
ketentuan yang ada di PT. CPI keempat user 
memiliki hak akses yang berbeda. Tugas dari 
keempat user antara lain sebagai berikut : 

 

 
Gambar 3 Menu Utama 

1. Pegawai Administrasi bertugas untuk 
memasukkan nama kontraktor dan tender serta 
mengecek persyaratan kontraktor yang ikut 
tender.  

2. Pegawai CHESM bertugas untuk memberikan 
nilai Health, Environment, and Safety (HES) 
dari setiap kontraktor yang mengikuti tender.  

3. Bagian Technical bertugas untuk memberikan 
nilai technical dan memasukkan data harga 
yang diajukan kontraktor ke dalam sistem.  

4. Bagian Procurement yang bertugas 
menghitung nilai kontraktor pemenang tender 
yang nantinya akan menjadi pertimbangan 

apakah kontraktor tersebut yang akan dipilih 
untuk menjalankan tender, melakukan blacklist 
pada kontraktor yang bermasalah. Dalam 
sistem ini Procurement memiliki hak akses 
untuk menambah, mengedit dan menghapus 
user yang bisa login ke sistem. 

 
Hasil perhitungan system untuk user Procurement 
seperti pada gambar berikut: 

 
Gambar 4 Menu Perhitungan 

Di bawah ini terdapat beberapa data yang digunakan 
sebagai bahan uji dari aplikasi Perhitungan 
Kontraktor Pemenang Tender. Data untuk Jasa 
Pengadaan, Pemasangan dan Pemeliharaan Keran 
PengaturData Kontraktor yang mengikuti tender 
tersebut ditunjukkan oleh Tabel 4.33 Tabel Data 
Kontraktor Jasa Pengadaan, Pemasangan dan 
Pemeliharaan Keran Pengatur. 

 
Gambar 5 Contoh perhitungan manual Sumber  PT. 
CPI 
Untuk Nilai HES maksud dari kode 1, 2, 3, 4, 5 dan 
6 adalah sebagai berikut : 
1. Kode 1 memiliki arti nilai HES dari bagian 

Total Recordable Incident Rate 
2. Kode 2 memiliki arti nilai HES dari bagian 

Qualification Question Name 
3. Kode 2 memiliki arti nilai HES dari bagian 

Intern Performance Review 
4. Kode 2 memiliki arti nilai HES dari bagian 

Field Invection 
5. Kode 2 memiliki arti nilai HES dari bagian End 

of Contractor Evaluation 
6. Kode 2 memiliki arti Total Keseluruhan dari 

nilai HES  

Dijelaskan bahwa pemenang dari Tender Jasa 
Pengadaan, Pemasangan dan Pemeliharaan Keran 
Pengatur dimenangkan oleh Perusahaan D3. Hal 
tesebut dikarenakan nilai HES dari perusahaan 
tersebut merupakan nilai yang tertinggi dan 
memiliki harga yang terendah. Walaupun nilai 
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technicalnya tidak yang paling tinggi, namun 
nilainya hanya sedikit berbeda dengan perusahaan 
D2 yang memiliki nilai technical tertinggi. 
Perusahaan D2 tidak menjadi pemenang karena 
harga yang ditawarkannya lebih mahal dari 
penawaran yang dilakukan perusahaan D3. Hasil uji 
coba data tender tersebut terhadap aplikasi ini akan 
ditunjukkan oleh di bawah ini, Hasil Perhitungan 
AHP Tender Jasa Pengadaan, Pemasangan dan 
Pemeliharaan Keran Pengatur. 

 
Gambar 6 Hasil Perhitungan Aplikasi 
Analisa  
Hasil perhitungan kontraktor pemenang tender pada 
aplikasi sesuai dengan data pemenang tender PT. 
CPI. Hasil ini diperoleh dari pengujian yang 
dilakukan pada data tender : 

 Jasa Pengadaan, Pemasangan dan Pemeliharaan 
Keran Pengatur 

 Rekayasa, Pengadaan dan Konstruksi Rangau 
Utility Water Improvement 

 Repair and Maintenance Instrument Service 
 Crane Operation Improvement and Internal 

Certification 
 Jasa-Jasa Pengelolaan dan Perawatan Fasilitas 

Olah Raga dan Sarana Rekreasi Perusahaan 
(Recreation and Indoor Sport Services) Di 
Daerah Rumbai dan Minas 

Hasil tersebut diperoleh dengan menggunakan 
perhitungan AHP yang sesuai dengan konsep 
perhitungan kontraktor pemenang tender di PT. CPI, 
yaitu mengambil pemenang tender yang memiliki 
nilai HES dan Technical tertinggi dan harga 
penawaran yang diberikan kontraktor tersebut adalah 
harga penawaran yang lebih rendah dari kontraktor 
lain yang mengikuti tender tersebut. 

Hasil perhitungan AHP yang didapat dengan 
menggunakan aplikasi tidak sama dengan data 
pemenang tender yang diberikan oleh PT.CPI. 
Hasil tersebut ditunjukkan oleh perhitungan nilai 
kontraktor pada tender : 

- Jasa-jasa Konstruksi di Daerah Selatan 
(Rumbai, Minas & Petapahan) & di Daerah 
Utara (Duri, Dumai, Bangko & Libo) 

- Produce Fluid Chemical Treatment Service 

Pengujian yang tidak sama hasilnya dengan sumber 
data dari PT. CPI dikerenakan perbedaan nilai HES 
dan Technical dari kontraktor yang memiliki 
penawaran harga terendah dengan kontraktor yang 
memiliki harga penawaran yang sedikit lebih tinggi 
dari kontraktor dengan harga penawaran terendah 
sangat sedikit. Hal tersebut menjadi pertimbangan 
team yang membuat tender di PT. CPI untuk tetap 

memilih kontraktor dengan penawaran harga yang 
lebih rendah untuk menghemat budget yang akan 
dikeluarkan. 

Hasil pengujian secara manual hasilnya sama 
dengan hasil pengujian dengan menggunakan 
aplikasi. Hasil yang ditunjukkan berupa tiga 
alternative kontraktor tertinggi yang mengikuti 
tender yaitu : 

Alternatif 1 = Perusahaan D3 
Alternatif 2 = Perusahaan D2 
Alternatif 3 = Perusahaan D4 
 

6. Kesimpulan 
Dari hasil dan pengujian yang telah dilakukan 

dapat diambil kesimpulan bahwa aplikasi 
Perhitungan Kontraktor Pemenang Tender ini dapat 
digunakan untuk menghitung nilai kontraktor 
pemenang Tender dengan metode AHP, hal ini 
diperoleh dari hasil survey survey yang telah 
dilakukan. 
 Dengan hasil survey yang menunjukkan tingkat 
persentase 100 %, user CPI yang menilai 
penggunaan aplikasi berdasarkan kategori user 
Procurement, HES, dan Technical menyetujui bahwa 
aplikasi ini dapat membantu procurement untuk 
memberikan alternatif keputusan kontraktor 
pemenang tender.  
      Beberapa saran untuk pengembanganselanjutnya 
adalah sebagai berikut : 
1. Aplikasi ini dapat ditambahkan bahasa 

pemrograman AJAX sehingga tampilan dan 
fungsi website ini menjadi lebih baik 

2. Untuk membuat suatu aplikasi perusahaan, 
sebaiknya mengerti terlebih dahulu Business 
Plan dari perusahaan yg bersangkutan, sehingga 
pembuatan aplikasi sesuai dengan langkah kerja 
dari perusahaan. 
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Abstrak 

Dalam berbagai bidang, termasuk kesehatan, pengelolaan data dan informasi yang baik dengan bantuan 
teknologi informasi semakin dibutuhkan, baik dalam aktivitas harian maupun pembuatan keputusan. Salah satu 
dukungan penting bagi instansi kesehatan (Rumah Sakit, puskemas, klinik kesehatan, dsb) adalah dengan 
menyediakan aplikasi pengelola data riwayat kesehatan pasien. Dalam penelitian ini akan dihasilkan sebuah 
prototipe EHR (Electronic Health Records) yang terintegrasi dalam penyediaan layanan kesehatan. Fokus utama 
EHR adalah mengelola informasi kesehatan pasien dari berbagai sumber data, baik di dalam maupun dari luar 
instansi kesehatan. Informasi kesehatan pasien, berupa data demografis, rekam medis, pengobatan, riwayat 
alergi, status imunisasi, hasil tes laboratorium, foto radiologi, informasi tagihan dll, terintegrasi dan dapat 
diakses dari EHR tersebut. Dengan demikian efisiensi kerja petugas kesehatan dapat meningkat, biaya 
operasional institusi kesehatan berkurang, serta kualitas layanan kesehatan meningkat karena didasarkan pada 
data dan informasi yang akurat. Selain itu, sistem EHR yang dibangun ditujukan pula untuk mengotomasi 
pelaporan kinerja layanan bagi pihak instansi, perusahaan mitra, maupun pasien secara individual.Tahap lanjutan 
dari penelitian ini akan memanfaatkan EHR secara lebih lanjut dalam tiga kerangka, yaitu e-Health Information 
Retrieval (EHIR), e-Health Data Mining (EHDM) dan mobile Health (m-Health). Ketiganya dapat dilakukan 
secara paralel, setelah EHR selesai dibangun sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. 
  
Kata kunci: instansi kesehatan, EHR (electronic health records), sistem terintegrasi 
 
 
 
 
1. Pendahuluan 

 
Institusi kesehatan (Rumah Sakit, puskemas, 

klinik kesehatan, dsb) memiliki tanggung jawab 
besar terhadap kesehatan masyarakat. Bukan hanya 
merawat pasien, institusi kesehatan juga harus 
mengelola data riwayat kesehatan dari setiap pasien 
yang pernah dan sedang menjalani perawatan. 
Dalam mendukung layanan kesehatan yang 
disediakannya, institusi kesehatan mengandalkan 
berbagai data dan informasi yang diperoleh dari 
banyak sumber. Misalnya: identitas pasien dari 
bagian pendaftaran pasien, riwayat kesehatan di 
bagian rawat jalan, data perawatan di bagian rawat 
inap, hasil tes di laboratorium, daftar penggunaan 
obat di farmasi, data tagihan di bagian keuangan, dll. 
Rangkaian proses yang menghubungkan pasien 
dengan berbagai bagian dalam institusi kesehatan 
tersebut menuntut jalur komunikasi dan pengelolaan 
data yang baik dalam institusi. 

Dalam berbagai bidang, termasuk kesehatan, 
pengelolaan data dan informasi yang baik dengan 
bantuan teknologi informasi dapat menguntungkan 
perusahaan, baik dalam pelaksanaan aktivitas harian 

maupun dalam proses pembuatan keputusan [22]. 
Pengelolaan data dan informasi yang baik meliputi 
proses perencanaan, pencatatan, penyimpanan, 
perawatan, penggunaan dan penghapusan data dan 
informasi yang tepat [19]. 

Sistem pencatatan data medis secara elektronis 
atau EHR (Electronic Health Records) dapat 
menjadi sebuah solusi bagi pengelolaan data dan 
informasi yang handal dalam bidang kesehatan. 
Dalam penelitian ini akan dihasilkan prototipe EHR 
yang terintegrasi dalam penyediaan layanan 
kesehatan. Informasi kesehatan pasien, berupa data 
demografis, rekam medis, pengobatan, riwayat 
alergi, status imunisasi, hasil tes laboratorium, foto 
radiologi, informasi tagihan dll, terintegrasi dan 
dapat diakses dari EHR tersebut. Dengan demikian 
efisiensi kerja petugas kesehatan dapat meningkat, 
biaya operasional institusi kesehatan berkurang, 
serta kualitas layanan kesehatan semakin meningkat 
karena didasarkan pada data dan informasi yang 
akurat. Selain itu, sistem EHR yang dibangun 
ditujukan pula untuk mengotomasi pelaporan kinerja 
penyediaan layanan bagi pihak institusi, perusahaan 
mitra, maupun pasien secara individual. 

No Makalah : 210
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2. Studi Literatur 
2.1 E-Health Record (EHR) 
 

Istilah EHR (Electronic Health Records), EPR 
(Electronic Patient Records), dan EMR (Electronic 
Medical Records) seringkali digunakan bergantian 
dan dianggap sama. Berbagai definisi tentang istilah 
EHR dapat ditemukan di berbagai pustaka. Beberapa 
diantaranya adalah: 
1. EHR adalah kumpulan sistematis informasi 

kesehatan elektronik tentang pasien secara 
individu maupun dalam populasi, yang 
merupakan rekaman dalam format digital dan 
dapat di-share melalui berbagai media, melalui 
sistem informasi enterprise yang terhubung 
dalam jaringan. Catatan tersebut dapat berisi 
berbagai jenis data komprehensif maupun 
ringkasan, termasuk demografis, rekaman 
medis, pengobatan dan alergi, status imunisasi, 
hasil tes laboratorium, gambar radiologi, tanda-
tanda vital, status personal seperti usia dan 
berat badan, serta informasi tagihan [9]. 

2. EHR adalah sistem yang memberikan akses 
bagi pasien, petugas kesehatan, dan penyedia 
layanan kesehatan lainnya, pekerja, dan pihak 
asuransi ke rekaman medis pasien melalui 
berbagai fasilitas [10]. 

3. EHR adalah rekaman elektronis longitudinal 
dari informasi kesehatan pasien yang dicatat 
berdasarkan penggunaan layanan kesehatan. 
Termasuk dalam informasi ini adalah data 
demografis pasien, catatan perkembangan, 
masalah, pengobatan, tanda-tanda vital, sejarah 
medis, imunisasi, data laboratorium, dan 
laporan radiologi. EHR memiliki kemampuan 
untuk membangun catatan lengkap tentang 
riwayat klinis pasien, sekaligus mendukung 
aktivitas lain terkait kesehatan secara langsung 
maupun tidak langsung melalui berbagai 
antarmuka – termasuk pendukung keputusan 
berbasis-bukti, manajemen kualitas dan 
pelaporan dampak. [2] 
 
Sebuah studi yang dipublikasikan dalam US 

Journal Milbank Quarterly menyatakan bahwa 
berbagai proyek EHR menjanjikan banyak hal, 
namun seringkali mengecewakan. Proyek-proyek 
EHR menjanjikan jaminan layanan kesehatan 
modern yang lebih baik, lebih aman dan lebih 
murah. Namun, 50-80% dari proyek EHR ternyata 
gagal. Audit dan tagihan elektronik tidak mampu 
menandingi efisiensi cara manual. Penggunaan 
kertas tetap lebih fleksibel dan disukai daripada 
berbagai tipe rekaman elektronik. Selain itu, 
integrasi menyeluruh dari berbagai sistem EHR 
dianggap mustahil karena tetap memerlukan 
keterlibatan manusia dalam menyediakan data 
dasarnya. Sistem EHR lokal yang sederhana dan 

berukuran kecil seringkali justru lebih efektif dan 
efisien daripada sistem yang berukuran besar [17]. 
2.2 Komponen EHR 

 
Data dalam EHR disusun setiap kali seorang 

pasien memperoleh layanan kesehatan dari sebuah 
bagian di rumah sakit/ pusat pelayanan kesehatan, 
misalnya radiologi, laboratorium, farmasi; atau 
berdasarkan hasil kegiatan administratif, misalnya 
klaim asuransi. Dalam sistem kesehatan secara 
umum, pasien dan petugas kesehatan berhadapan 
dengan data melalui aplikasi yang tersedia untuk 
setiap bagian tersebut secara terpisah. Pertukaran 
data antar bagian, bila diperlukan, masih 
berdasarkan catatan kertas yang diantar dari satu 
bagian ke bagian lain. [7] 

Arsitektur sistem pencatatan kesehatan yang 
terstruktur dapat dikelola oleh sistem EHR dan 
memungkinkan data digunakan bersama dalam 
sistem.  Komponen utama dari sistem EHR adalah:  
1. komponen administratif,  
2. komponen laboratorium,  
3. komponen radiologi,  
4. komponen farmasi,  
5. input order dokter, serta  
6. dokumentasi klinis.  

 
Gambar 2.4 menunjukkan arsitektur EHR 

secara konseptual. 

 
Gambar 2.4 Arsitektur konseptual EHR [7] 

 

2.3 Pengelolaan Data dan Informasi 
 
Beberapa definisi tentang data dan informasi: 

1. Informasi adalah data yang diorganisasikan 
dengan cara tertentu yang dapat memberikan 
arti bagi penerima; dapat mendukung penerima 
atau memberikan nilai “surprise” dengan 
sesuatu yang belum diketahui. Sedangkan data 
adalah pernyataan tentang benda, kejadian, 
aktivitas, dan transaksi yang direkam, 
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dikelompokkan, dan disimpan, tapi tidak 
diorganisasikan untuk tujuan tertentu [33]. 

2. Informasi adalah produk dari sistem 
manufaktur informasi. Input dari sistem ini 
adalah data. Sistem manufaktur informasi 
bersifat hirarkis dimana informasi yang 
dihasilkan dari sebuah tahap dapat dianggap 
sebagai data bagi tahap berikutnya [4, 13]. 
Definisi ini mengakibatkan istilah informasi 
dapat digunakan untuk menjelaskan data 
maupun informasi [28]. 
Definisi manapun yang digunakan, informasi 

merupakan mata uang, komponen yang penting 
untuk mendukung berfungsinya bisnis serta 
memberikan keunggulan kompetitif bagi bisnis. 
Setiap organisasi – profit, nonprofit, pemerintahan, 
institusi pendidikan – bergantung pada informasi 
sebagai dukungan bagi pelanggan dan apapun yang 
disediakan oleh organisasi [19]. 

Kualitas informasi dapat didefinisikan sebagai 
derajat dimana informasi dan data dapat menjadi 
sumber yang terpercaya untuk dipergunakan sesuai 
kebutuhan. Informasi yang berkualitas memiliki 
sekumpulan informasi yang benar, pada waktu yang 
tepat, pada tempat yang tepat, dipergunakan bagi 
orang yang tepat untuk membuat keputusan, untuk 
menjalankan bisnis, untuk melayani pelanggan, dan 
untuk mencapai tujuan perusahaan. Keputusan dan 
aksi bisnis yang efektif hanya dapat dihasilkan dari 
informasi yang berkualitas tinggi. The Framework 
for Information Quality (FIQ) [19] memberikan 
struktur konseptual untuk memahami komponen-
komponen kualitas. Salah satu bagian utama FIQ 
adalah siklus hidup informasi, yang memiliki 6 fase 
seperti ditunjukkan pada Gambar 2.5. 

 

 
Gambar 2.5 Siklus Hidup Informasi [19] 

 
Fase Plan (Perencanaan) merupakan tahap 

persiapan sumber daya. Fase Obtain (Pengumpulan) 
melaksanakan pengumpulan sumber daya yang telah 
direncanakan. Fase Store and share (Penyimpanan 
dan penyebaran) adalah tahap menyimpan informasi 
tentang sumber daya, dan menggunakannya dengan 
menggunakan metode distribusi tertentu. Fase 
Maintain (Pemeliharaan) memastikan bahwa sumber 
daya dapat terus bekerja dengan baik. Fase Apply 
(Penggunaan) adalah saat pengguna memanfaatkan 
sumber daya untuk mencapai tujuan bisnisnya. 

Sedangkan fase Dispose (Pembuangan) membuang 
sumber daya saat tidak lagi digunakan [19]. Keenam 
fase dalam siklus hidup informasi harus dikelola 
dengan baik untuk menghasilkan proses yang 
berkualitas dalam perusahaan. 
3. Metodologi Penelitian 
 

Penelitian ini termasuk dalam jenis action 
research, yaitu penelitian yang berupaya melakukan 
penyelesaian masalah melalui proses reflektif untuk 
meningkatkan strategi, praktek, dan pengetahuan 
dalam lingkup tertentu [26]. Hasil yang diharapkan 
dari penelitian ini adalah prototipe sistem EHR, 
yang selanjutnya dapat dikembangkan untuk 
diimplementasikan secara nyata di institusi 
kesehatan dalam mendukung peningkatan kualitas 
pencatatan dan pelaporan data terkait layanan 
kesehatan. 

Penelitian ini dilaksanakan dalam beberapa 
aktivitas berikut ini: 
1. Perencanaan penelitian 

Penelitian ini diawali dengan studi kualitatif 
berupa pengenalan studi kasus melalui 
observasi, wawancara dan eksplorasi dokumen 
yang terkait [18]. Data yang diperoleh dari 
tahap awal tersebut menjadi data pendukung 
penelitian. 

2. Studi literatur 
Setelah lingkup persoalan dan studi kasus 
dipahami secara menyeluruh, aktivitas studi 
literatur terus dilaksanakan sepanjang 
penelitian. Hal ini dilakukan untuk 
memperoleh referensi dasar dari penelitian 
yang dilakukan, memahami posisi penelitian 
terhadap penelitian lain yang serumpun, serta 
untuk mempertahankan unsur kebaruan dari 
penelitian yang dilakukan.  
Referensi yang dipelajari dapat berupa buku, 
artikel, jurnal, maupun sumber-sumber lain 
dari jaringan Internet. Beberapa referensi 
utama yang digunakan adalah jurnal tentang 
manajemen data medis [15, 31, 32], jurnal 
tentang pengelolaan data dan informasi [1, 8],  
serta tulisan tentang penerapan IT di bidang 
kesehatan [3, 6, 25, 27, 30, 35]. 

3. Perancangan sistem 
Sistem dirancang berdasarkan fase-fase dalam 
siklus hidup pengelolaan informasi. Rancangan 
sistem secara utuh harus dapat mendukung 
implementasi e-health di institusi kesehatan. 

4. Pembuatan prototipe sistem EHR 
Berdasarkan rancangan yang telah dibuat, 
dapat dibangun prototipe sistem EHR dengan 
pendekatan evolutionary prototyping. 
Pendekatan ini dipilih karena banyaknya pihak 
yang terlibat sebagai pengguna akhir sistem 
akan mengakibatkan pengumpulan requirement 
cukup sulit dilakukan. Dengan pendekatan 
evolutionary prototyping, pembangunan 
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prototipe sistem dilakukan secara bertahap 
sesuai dengan rencana awal dan masukan dari 
pengguna secara iteratif. 
Gambar 3.2 berikut ini menunjukkan skema 
pendekatan evolutionary prototyping yang akan 
diterapkan. 

 
Gambar 3.2 Pendekatan evolutionary prototyping [21] 

 
Tujuan pendekatan ini adalah untuk 
membangun prototipe yang handal dengan cara 
yang terstruktur dan perbaikan yang konstan. 
Dengan demikian, penambahan fitur dapat 
dilakukan berdasarkan masukan yang tidak 
diperoleh dalam fase pengumpulan requirement  
dan desain. Keterlibatan pengguna dalam 
pembangunan sistem sangat menentukan 
keberhasilan pembuatan sistem, dengan biaya 
dan waktu yang rendah [5]. 

5. Pengujian dan analisis performansi sistem 
Setiap kali sebuah iterasi selesai dijalankan, 
prototipe akan diuji oleh pengguna akhir 
didampingi tim pengembang. Fokus pengujian 
tersebut adalah untuk menguji kelengkapan 
fitur dan pemenuhan requirement dari 
pengguna. Berdasarkan hasil pengujian 
tersebut, iterasi selanjutnya akan dilakukan 
dengan perbaikan prototipe. Setelah iterasi 
terakhir, pengujian dilakukan terhadap 
keseluruhan sistem. 
 

4. Rancangan Sistem 
 

Pemilihan instansi kesehatan yang menjadi 
studi kasus dalam penelitian ini memegang peran 
penting dalam keberhasilan sistem EHR dalam 
mengelola data di berbagai institusi kesehatan. 
Beberapa pertimbangan pemilihan studi kasus 
adalah: 
 Keterwakilan berbagai skala instansi 

kesehatan, misalnya dengan memilih masing-
masing satu (1) instansi kesehatan berskala 
kecil, menengah dan besar. 

 Kesadaran dan kesediaan instansi kesehatan 
untuk mengimplementasikan sistem EHR di 
instansinya. Hal ini berkaitan dengan 
kenyataan bahwa salah satu faktor penentu 

keberhasilan proyek adalah adanya dukungan 
dari manajemen. 
Hasil akhir dari tahap ini berupa rancangan 

menyeluruh dari sistem yang akan dibangun, 
meliputi EHR, EHIR, EHDM dan m-health.  

 
Secara lengkap, rancangan sistem yang 

diusulkan ditunjukkan pada Gambar 4.1. 

 
Gambar 3.1 Rancangan sistem dalam siklus hidup pengelolaan 

data dan informasi 

 
Pada Gambar 4.1 ditunjukkan bahwa sistem 

EHR berperan penting pada fase obtain 
(pengumpulan data), store& share (penyimpanan 
dan penyebaran), serta dispose (penghapusan data). 
Sedangkan sistem EHIR diusulkan untuk membantu 
fase maintain (pemeliharaan) data. Diagram use case 
dari sistem EHR ditunjukkan pada Gambar 4.2. 

 
Gambar 4.2 Diagram use case sistem EHR 

 
Untuk menyederhanakan uraian dalam makalah 

ini, setiap use case dalam diagram tersebut 
dijelaskan sebagai berikut: 
1. Use case Mencatat data pasien, dijelaskan 

dengan deskripsi use case. 
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2. Use case Menyimpan data pasien dijelaskan 
dalam struktur usulan basisdata pasien. 

3. Use case Melaporkan kesehatan pasien dan 
Melaporkan kinerja instansi, dijelaskan 
melalui contoh laporan. 

4. Use case Menghapus data pasien, dijelaskan 
dengan panduan penghapusan data pasien. 
 

4.1 Deskripsi use case Mencatat data pasien 
 
Deskripsi dari usecase Mencatat data pasien 

dalam sistem EHR adalah sebagai berikut: 
Use Case Mencatat data pasien 
Actor : Pasien, petugas kesehatan 
Input : data_pasien 
Ouput : data_pasien_updated 
Exception: Jika belum ada data_pasien, maka dibuat data baru tentang 

pasien tersebut 
Deskripsi: 
1. Pencatatan data pasien dimulai saat seorang pasien pertama kali 

datang dan mendaftarkan diri di instansi kesehatan untuk 
memperoleh layanan kesehatan tertentu. Data administratif pasien 
akan dicatat sebagai data awal. 

2. Setiap kali pasien memperoleh layanan kesehatan (periksa dokter, 
rawat inap, cek laboratorium, radiologi, pembelian obat, konsultasi 
kesehatan, dll, dilakukan pencatatan data kesehatan pasien beserta 
data keuangan yang terkait dengan data administratif yang telah 
dicatat sebelumnya. 

3. Secara periodik, petugas kesehatan membuat rekap data transaksi 
kesehatan yang dilakukan oleh pasien di instansi tersebut. 

 
4.2 Struktur usulan basis data integrasi 

Secara sederhana, usulan basis data integrasi 
ditunjukkan pada Gambar berikut. 

 
Gambar 4.3 Struktur basis data integrasi 

 
Struktur basis data integrasi merupakan 

struktur basis data yang menjelaskan struktur 
penyimpanan data pasien di seluruh instansi 
kesehatan yang terkait. Struktur penyimpanannya 
harus cukup sederhana agar dapat dipenuhi oleh 
instansi kesehatan dalam berbagai skala.  

Seorang pasien memiliki riwayat kesehatan 
yang mencatat riwayat layanan kesehatan yang 
pernah diterimanya di lokasi-lokasi instansi 
penyedia layanan kesehatan yang terkait. Setiap 
instansi kesehatan dapat mengembangkan basis data 
pendukung yang sesuai dengan kebutuhan di 
masing-masing instansi tersebut. 

 
4.3 Laporan kinerja instansi 
 

Selain bermanfaat bagi pasien dalam mencatat 
riwayat kesehatan yang terintegrasi, EHR juga 

bermanfaat untuk mendukung pelaporan kinerja 
instansi secara otomatis. Setiap instansi kesehatan 
dapat memanfaatkan basis data terpusat ini untuk 
melaporkan kinerja instansi kepada pihak-pihak 
yang membutuhkan, misalnya Dinas Kesehatan. 
Dinas Kesehatan meminta setiap instansi kesehatan 
untuk melaporkan kinerja instansi setiap tahun 
dengan format tertentu (tersedia di web Dinas 
Kesehatan [http://depkes.go.id/]). 

Contoh laporan kinerja instansi yang dibuat 
otomatis dari EHR ditunjukkan pada Gambar 4.4. 

 
Gambar 4.4 Contoh laporan kinerja 

 

Grafik kinerja yang ditunjukkan pada Gambar 
4.4 di atas merupakan salah satu bagian dalam 
laporan tahunan yang diminta oleh Dinas Kesehatan. 
Grafik tersebut dapat dibuat secara otomatis 
berdasarkan data yang tersimpan dalam EHR, yaitu 
pada tabel layanan yang dikelompokkan berdasarkan 
lokasi instansi kesehatan masing-masing. 
 

4.4 Panduan penghapusan data pasien 
Data pasien yang berjumlah besar merupakan 

salah satu kendala pengelolaan data pasien secara 
terintegrasi dalam EHR. Salah satu cara untuk 
menanganinya adalah dengan menyediakan 
mekanisme untuk menghapus data secara otomatis 
(dilakukan oleh sistem). Misalnya, data riwayat 
kesehatan yang disimpan dalam sistem hanya data 
selama 5 tahun terakhir. Masing-masing instansi 
kesehatan tetap wajib menyimpan data yang 
berumur lebih dari 5 tahun, agar dapat diakses jika 
sewaktu-waktu diperlukan untuk melengkapi data 
terintegrasi tersebut. 
 
5. Penutup 

e-Health Management System merupakan 
sebuah solusi yang patut dipertimbangkan dalam 
mengelola data pasien di instansi-instansi kesehatan. 
Selain berguna bagi pasien, EHR juga memberikan 
manfaat bagi instansi dalam pelaporan kinerja. 
Penelitian lanjutan dari EHR dapat dilakukan 
dengan menganalisis data terintegrasi dengan 
pendekatan data mining dan information retrieval. 
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Abstrak 
 

Fakta semakin meningkatnya ketergantungan perusahaan pada teknologi informasi untuk mencapai tujuan 
strategi dan kebutuhan perusahaan menjadi pendorong utama pentingnya TI. Ketergantungan tersebut 
menyebabkan tumbuhnya kebutuhan akan layanan TI berkualitas tinggi yang mengikuti kebutuhan perusahan 
dan pengguna sesuai dengan perkembangannya. Proses Bisnis perusahaan yang memanfaatkan layanan TI tidak 
dapat terhindar dari adanya risiko-risiko yang disebabkan oleh kerusakan alam maupun kerusakan yang 
diakibatkan oleh manusia (internal ataupun eksternal).Kerusakan yang terjadi tidak hanya berdampak pada 
kemampuan teknologi yang digunakan, tetapi juga berdampak pada layanan operasional sehingga dibutuhkan 
pengelolaan terhadap risiko-risiko tersebut.Dalam pembangunan model manajemen risiko TI didasarkan pada 
kerangka kerjayang telah direkomendasikan yang terdiri dari COBIT, dan ISO/IEC 27005.Pembangunan model 
manajemen risiko TI untuk keberlanjutan layanan TI telah berhasil dilakukan dengan menetapkan sejumlah 
proses yang dapat dilakukan untuk manajemen risiko TI. Model manajemen risiko TI untuk keberlanjutan 
layanan TI telah berhasil diuji dan divalidasi dengan menggunakan uji statistik. Metode Pearson, analisis regresi, 
dan analisis regresi ganda digunakan sebagai metode untuk pengujian. Dari hasil pengujian tersebut dapat 
ditetapkan bahwa model dapat diterapkan atau diimplementasikan. 
 
Kata kunci :Manajemen risiko TI, Keberlanjutan layanan TI, Penilaian risiko, Risiko TI. 
 
 
 
 
1. Pendahuluan 
 

Fakta semakin meningkatnya ketergantungan 
perusahaan kepada teknologi informasi (TI) untuk 
mencapai tujuan strategi dan kebutuhan perusahaan 
menjadi pendorong utama pentingnya layanan 
TI.Namun layanan TI tersebut tidak dapat terhindar 
dari adanya risiko TI yang disebabkan oleh 
kerusakan alam, maupun kerusakan yang 
diakibatkan oleh manusia.Menurut Priyadi [7] 
bahwa perusahaan dan para manajernya tidak 
memiliki cara yang sama dalam menghadapi risiko 
TI. Kerusakan .yang terjadi tidak hanya berdampak 
pada kemampuan teknologi yang digunakan, tetapi 
juga berdampak pada layanan operasional. Bila tidak 
ditangani secara khusus, selain akan menghadapi 
risiko operasional, juga akan mempengaruhi risiko 
reputasi dan berdampak pada menurunnya tingkat 
kepercayaan customer.  

Dalam menghadapi setiap kemungkinan 
ancaman tersebut perlu dilakukan penilaian 
risikosehingga dapat memperkirakan adanya 
ancaman  

 
 
 
(threat), kelemahan (vulnerability) serta dapat 
memutuskan pilihan yang akan diambil, apakah 
memilih dan mengabaikan suatu ancaman atau 
memberikan pengurangan terhadap proteksinya. 
Instalasi ukuran pengendaliannya berdasarkan suatu 
keseimbangan antara cost of control dan kebutuhan 
untuk mengurangi atau menghilangkan ancaman. 
Seperti dalam analisis risiko, yang pada dasarnya 
merupakan suatu pendekatan manajemen risiko, 
untuk membantu mengidentifikasi ancaman dan 
memilih kriteria ukuran keamanan yang 
menghasilkan cost-effective[1].Dengan menerapkan 
manajemen risiko khususnya pada layanan TI, 
perusahaan tidak hanya dapat mereduksi adanya 
exposure risiko informasi tetapi juga dapat 
mengurangi biaya yang harus dikeluarkan dari 
adanya exposure tersebut. 

PT. XYZ, sebagai salah satu perusahaan yang 
memanfaatkan TI untukmendukung 
keberlangsungan bisnis,membutuhkan ketersediaan 
layanan TI yang tinggi. Operasional yang 
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dilaksanakan disetiap bagian organisasi, sangat 
bergantung pada tersedianya layanan TI sehingga 
apabila terjadi gangguan atau kerusakan pada 
layanan tersebut dapat memberikan dampak yang 
signifikan pada keberlangsungan bisnis 
perusahaan.Salah satu layanan TI yang 
dimanfaatkan oleh PT XYZ adalah pengelolaan data 
pelanggan, dimana saat ini jumlah pelanggan 
perusahaan mencapai kurang dari 10 juta pelanggan, 
jika dilihat dari transaksi data yang dilakukan, baik 
harian maupun perbulan memiliki tingkat layanan 
yang begitu tinggi. Apabila data tersebut mengalami 
kesalahan, kehilangan dan kerusakan data, maka 
membutuhkan biaya dan effort yang besar untuk 
menanggulanginya.Untuk menghindari hal ini 
diperlukan sebuah langkah yang nyata dan cepat 
untuk minimalisasi risiko TI yang terjadi.Bagian TI 
sebagai pengelola dan penyedia layanan TI, 
dipandang perlu untuk mengelola risiko TI tersebut 
agar keberlangsungan bisnis tetap dapat 
didukung.Saat ini kajian mengenai manajemen 
risiko untuk layanan TI belum sepenuhnya 
dilakukan dan diterapkan dilingkungan PT. 
XYZ.Oleh karena itu dalam penelitian ini diusulkan 
sebuah model manajemen risiko TI untuk 
keberlanjutan layanan TI yang diharapkan dapat 
membantu pihak pengelola layanan TI untuk 
mengelola risiko TI. 

Adapun metodologi penelitian yang dilakukan 
dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1 
berikut: 
 

Gambar 1. Metode Penelitian 

 
2. Tinjauan Pustaka 
 
2.1 Manajemen Risiko 
 

Risiko adalah dampak negatif yang diakibatkan 
dengan adanya kerentanan, berdasarkan dari 
pertimbangan baik probabilitas maupun dampak 
kejadian [8].Selanjutnya Spremic [9] menjelaskan 
bahwa risiko merupakan fungsi kemungkinan 
(likelihood) sumber ancaman (threat-source) 
mengeksploitasi kerentanan (vulnerability) 

potensial, yang menghasilkan dampak (impact) 
kejadian yang merugikan organisasi.risiko-risiko 
yang terjadi pada pemanfaatan TI dapat memberikan 
dampak negatif terhadap aset TI (data, software, 
hardware), layanan-layanan TI, bisnis proses, serta 
organisasi secara keseluruhan. Oleh sebab itu risiko 
tersebut perlu dikelola dengan baik [9]. 

Manajemen risiko TI merupakan proses 
identifikasi risiko, penilaian risiko, dan pengambilan 
langkah-langkah untuk menurunkan risiko sampai 
level yang dapat diterima [8]. Sedangkan menurut IT 
governance, IT Audit dan IT Security dalam [9], 
manajemen risiko TI adalah proses untuk memahami 
dan memberikan respon terhadap faktor-faktor yang 
dapat menyebakan kegagalan dalam autentikasi, 
non-repudiation, kerahasiaan, integritas atau 
ketersediaan dari sistem informasi. 
 
2.2 Framework Manajemen Risiko 

 
2.3.1 ISO/IEC 27005 

Berdasarkan ISO/IEC 27005 [2] proses 
manajemen risiko terdiri dari 6 proses, yaitu: 
Menetapkan konteks 

Konteks dalam proses manajemen risiko harus 
ditetapkan yang meliputi kebutuhan dasar kriteria 
manajemen risiko, menentukan lingkup dan batasan 
serta membangun organisasi untuk proses 
Information Security Risk Management (ISRM). 
Penilaian risiko 

Penilaian risiko menentukan nilai dari aset 
informasi, mengidentifikasi ancaman yang dapat 
terjadi terhadap kelemahan yang ada, 
mengidentifikasi kontrol yang diterapkan, 
menentukan potensi konsekuensi dan menentukan 
prioritas terhadap risiko untuk dilakukan evaluasi 
sesuai dengan konteks yang telah ditetapkan. 
Treatment risiko 

Treatment risiko berisi identifikasi dari 
sejumlah pilihan untuk melakukan treatment risiko, 
memberikan penilaian, persiapan dan implementasi 
rencana treatment. 
Penerimaan risiko 

Pada bagian ini difokuskan pada keputusan 
untuk menerima atau menolak terhadap level sisa 
risiko, berdasarkan pada threshold yang masih dapat 
diterima. Fase ini dipacu oleh fakta-fakta yang tidak 
masuk dalam account.Output dari setiap proses 
adalah daftar risiko yang diterima sesuai dengan 
kriteria penerimaan risiko suatu organisasi 
Komunikasi risiko 

Hal ini berupa dialog dengan para stakeholder 
untuk melakukan konsultasi guna mendapatkan 
informasi dua arah dari pembuat keputusan terhadap 
stakeholder lainnya.Pendekatan tim konsultatif 
digunakan untuk membantu mendefinisikan konteks 
secara tepat, membantu memastikan risiko telah 
diidentifikasi secara efektif, membedakan keahlian 
dalam menganalisis risiko, memastikan perbedaan 
pendapat dalam mengevaluasi risiko dan untuk 
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merubah menajemen secara tepat pada saat 
treatment risiko.  
Pemantauan dan peninjauan risiko 

Pada saat melakukan reviewhal yang penting 
adalah memastikan kesesuaian rencana manajemen 
risiko. Faktor-faktor yang mempengaruhi likelihood 
dan konsekuensi hasil dapat berubah, seperti faktor-
faktor yang mempengaruhi biaya treatment. 
Pemantauandan peninjauanjuga merupakan 
pembelajaran dari proses manajemen risiko dengan 
melakukan review kejadian, melakukan rencana 
treatment dan hasil. 
 
2.3.2 COBIT 

Referensi mengenai manajemen risiko secara 
khusus dibahas pada proses PO9 dalam COBIT. 
Proses-proses yang lain juga menjelaskan tentang 
manajemen risiko namun tidak terlalu detail. 
Framework manajemen risiko TI dengan 
menggunakan COBIT dapat dilihat pada gambar 2, 
yang terdiri dari [3] : 

 
Gambar 2. Framework COBIT 

Penetapan Konteks Risiko 
Menetapkan konteks dimana kerangka kerja 

penilaian risiko diterapkan untuk memastikan hasil 
yang sesuai. Termasuk menentukan konteks internal 
dan eksternal setiap penilaian risiko, tujuan 
penilaian, dan kriteria risiko yang akan dievaluasi.  
Identifikasi Risiko 

Identifikasi risiko (ancaman nyata yang dapat 
mengeksploitasi kelemahan yang signifikan) dengan 
kecenderungan dampak negatif pada tujuan atau 
operasional perusahaan, termasuk bisnis, peraturan, 
hukum, teknologi, mitra niaga, sumberdaya manusia 
dan aspek operasional.Menentukan sifat dampak 
tersebut dan menjaga informasi ini.Mencatat dan 
menyimpan risiko yang relevan dalam daftar risiko. 
Identifikasi risiko merupakan proses untuk 
mengetahui risiko. Sumber risiko bisa berasal dari 
manusia, proses, dan teknologi, internal (dari dalam 
perusahaan) dan eksternal (dari luar perusahaan), 
bencana (hazard), ketidakpastian (uncertainty) dan 
kesempatan (opportunity). 
Penilaian Risiko 

Penilaian risiko adalah proses untuk menilai 
seberapa sering risiko terjadi atau seberapa besar 
dampak dari risiko. Dampak risiko terhadap bisnis 
(business impact) bisa berupa: dampak terhadap 

financial, menurunnya reputasi disebabkan sistem 
yang tidak aman, terhentinya operasi bisnis, 
kegagalan aset yang dapat dinilai (sistem dan data), 
dan penundaan proses pengambilan 
keputusan.Penilaian dilakukan secara 
berulang.Sedangkan kecenderungan (likelihood) 
terjadinya risiko dapat disebabkan oleh sifat alami 
dari bisnis, struktur dan budaya organisasi, sifat 
alami dari sistem (tertutup atau terbuka, teknologi 
baru dan lama), dan kendali-kendali yang ada.Proses 
penilaian risiko bisa dilakukan dengan menggunakan 
metode kualitatif ataupun kuantitatif. Proses 
penilaian risiko bisa berupa risiko yang tidak dapat 
dipisahkan (inherent risks) dan sisa risiko (residual 
risks). 
Respon Risiko 

Respon risiko adalah proses untuk melakukan 
langkah-langkah yang diperlukan terhadap risiko. 
Respon terhadap risiko dilakukan dengan 
menerapkan kontrol objektif yang sesuai dalam 
melakukan manajemen risiko. COBIT juga 
menjelaskan bahwa untuk melakukan proses respon 
risiko dapat dilakuan dengan avoidance, reduction, 
sharing atau acceptance. Selain itu juga menentukan 
orang yang bertanggungjawab dan tingkat toleransi 
risiko.Jika sisa risiko masih melebihi risiko yang 
dapat diterima (acceptable risks), maka diperlukan 
respon risiko tambahan. 
Menjaga dan Monitor Risiko 

Memprioritaskan dan merencanakan aktivitas 
kontrol di semua tingkatan dalam 
mengimplementasikan respon risiko yang 
diidentifikasi dan diperlukan, termasuk identifikasi 
biaya-biaya, manfaat dan tanggung jawab 
pelaksanaan. Memperoleh persetujuan untuk 
melakukan tindakan yang disarankan dan 
penerimaan residu risiko, dan memastikan bahwa 
tindakan yang dilakukan menjadi tanggung jawab 
pemilik proses. Memantau pelaksanaan rencana, dan 
melaporkan setiap penyimpangan kepada 
manajemen senior 
 
3. Pemodelan Manajemen Risiko TI 
 
Secara umum model usulan proses manajemen 
risiko TI terdiri dari empat proses utama yang 
relevan dengan model Plan, Do, Check, Act (PDCA) 
yang ditunjukkan pada tabel 1. 
 

Tabel 1. Relevansi Proses Manajemen risiko dan 
model PDCA 

Proses 
Manajemen 

Proses Manajemen Risiko 

Plan Menetapkan konteks 
manajemen risiko 

Do Implementasi manajemen 
risiko 

Check Monitor dan review 
manajemen risiko 
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Act Menjaga dan meningkatkan 
manajemen risiko 

 
Secara keseluruhan model manajemen risiko TI 
untuk keberlanjutan layanan TI dapat ditunjukkan 
pada gambar 3. Pada gambar 3, dapat dijelaskan 
terdapat proses lain yang digunakan untuk mengukur 
kematangan proses, menentukan control objective 
dari proses, menentukan pelaksana proses dengan 
Responsibility, Accountability, Consulted, dan 
Informed (RACI), menentukan Key Performance 
Indicator (KPI) dan Key Goal Indicatior (KGI) serta 
menentukan BIA untuk keselarasan dengan rencana 
keberlanjutan bisnis perusahaan.  

 
 

Gambar 3.Model Usulan Manajemen Risiko TI 
 
3.1 ImplementasiModel Manajemen Risiko TI 
 

Proses implementasi model manajemen risiko 
TI dilakukan dengan mengkategorikan kedalam lima 
proses utama yaitu mengkomunikasikan dan 
konsultasi risiko, menetapkan konteks, penilaian 
risiko, mitigasi risiko, pengawasan dan peninjauan 
risiko. Proses-proses tersebut dapat ditunjukan pada 
gambar 4.Penjelasan dari setiap proses yang 
dilakukan adalah sebagai berikut: 
Menetapkan konteks 

Menetapkan konteks merupakan kegiatan 
untuk memahami strategi, keorganisasian dan ruang 
lingkup manajemen risiko.Pada tahap ini tujuan dari 
stakeholder internal dan eksternal didefinisikan. 
Penentuan kriteria risiko yang ditetapkan akan 
dievaluasi dan menentukan analisis risiko secara 
terstruktur. Hal yang dilakukan dalam menentapkan 
konteksi risiko terdiri dari membangun konteks 
strategi dan organisasi dengan melakukan analisis 
Strenght, Weakness, Opportunities, Threat (SWOT), 
membangun konteks manajemen risiko, serta 
mengidentifikasi stakeholder. 
Penilaian risiko 

Penilaian risiko dilakukan untuk 
mengidentifikasi risiko-risiko yang timbul dan 
berdampak pada layanan TI, melakukan analisis 
terhadap identifikasi tersebut dan menentukan nilai 
terhadap risiko yang ditimbulkan sehingga dapat 
diketahui seberapa besar exposure dari risiko 
tersebut.Penilaian risiko tersebut dapat dilakukan 
dengan menggunakan metode kualitatif ataupun 
kuantitatif. 

 
Mitigasi risiko 

Pada tahap ini menerima dan mengawasi 
prioritas risiko rendah. Untuk risiko dengan nilai 8 
keatas membutuhkan rencana tindakan manajemen 
lebih spesifik yang mempertimbangkan 
biaya(cost)yang harus dikeluarkan. Pilihan-pilihan 
mitigasi risiko dapat dilakukan dengan cara 
menghindari risiko, mereduksi kecenderungan 
risiko, mereduksi konsekuensi/dampak, dan 
mentransfer risiko. 
 

 
 

Gambar 4. Proses Manajemen Risiko TI 
 
Komunikasi dan konsultasi risiko 

Melakukan komunikasi dan konsultasi dengan 
stakeholder internal dan eksternal untuk setiap 
proses manajemen risiko dan fokus pada proses 
keseluruhan.Rencana komunikasi harus dibangun 
untuk stakeholder internal dan eksternal di awal 
rencana proses manajemen risiko.Komunikasi 
seharusnya dua arah sehingga memudahkan untuk 
konsultasi.Manajemen bertanggungjawab untuk 
mengidentifikasi keberadaan risiko dan memastikan 
bahwa penanganan risiko telah dilakukan dengan 
tepat 
Pengawasan dan peninjauan risiko 

Pada tahap ini melakukan pengawasan dan 
meninjau efektivitas dan kinerja dari opsi mitigasi 
risiko, strategi, perubahan pada sistem manajemen 
yang dapat mempengaruhi hal tersebut. 
 

3.2 Penilaian Risiko 
 

Pada proses penilaian risiko dilakukan dengan 
dua tahap yaitu mengidentifikasi risiko dan 
menganalisis risiko. 

 
3.2.1 Identifikasi Risiko 

Mengidentifikasi apa, mengapa, dan bagaimana 
risiko dapat meningkat sebagai dasar untuk analisis. 
Tahapan ini harus mengidentifikasi seluruh risiko 
yang muncul dari hasil identifikasi lingkungan 
operasional dan menetapkan daftar risiko yang dapat 
memberikan dampak pada layanan TI.Pada tahapan 
ini terbagi menjadi tiga bagian. Tahapan pertama 
mengidentifikasi aset yang dimiliki oleh perusahaan 
yang disusun kedalam katalog aset, tahapan kedua 
mengidentifikasi ancaman yang mungkin terjadi 
dalam layanan TI yang disusun kedalam katalog 
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sumber ancaman, dan tahapan ketiga yaitu 
mengidentifikasi kelemahan yang dimiliki dan 
disusun dalam katalog kelemahan. Ketiga katalog 
tersebut dapat dilihat pada tabel 2-4. 
 

Tabel 2. Katalog Aset 

Katalog Aset 

Aplikasi Aplikasi untuk proses bisnis 
Informasi Data dan Informasi 

Infrastruktur Sistem Operasi 
Database Management System 
Hardware 
Jaringan Komunikasi 
Auxiliary equipments 
Fasilitas Fisik 

Sumberdaya 
manusia 

Personil 

 
Tabel 3. Katalog Sumber Ancaman 

No Katalog Sumber Ancaman (threat source) 

Kejadian Alam 
1 Kebakaran 
2 Banjir 
3 Halilintar 
 … 

Faktor Lingkungan atau Kesalahan Teknis 
1 Kerusakan saluran air 
2 Interferensi elektromagnetik dari peralatan 
3 Ledakan elektromagnetik industri 
 … 

Human Accidental 
1 Kesalahan pengguna 
2 Kesalahan administrator 
3 Kesalahan konfigurasi 
 … 

Human Deliberate (malicious) 
1 Spionase/ mata-mata (menggunakan sumberdaya 

penting) 
2 Vandalism dari luar dan dari dalam 
3 Terorisme: sabotase, peledakan bom  
4 Pencurian hardware dan peralatan jaringan 
5 Malicious yang menghapus konfigurasi jaringan 

dan hardware 
6 Kerusakan jaringan yang diakibatkan oleh worm 
7 Malicious dan penurunan sumberdaya TI oleh 

kelompok pengguna 
8 Distorsi pemasukan data atau fiddling of data 
9 Penghapusan secara intensif (langung atau tidak 

langsung), pencurian atau penghancuran program 
atau konten data 

10 Akses tidak terototisasi terhadap data atau 
informasi 

11 Pencurian dokumen atau media 
12 Malicious yang menghapus file dalam 

penyimpanan 
13 Modifikasi malicious (langsung atau tidak 

langsung) terhadap fungsionalitas program atau 
operasional program 

14 Penggunaan software ilegal 
15 Penyusupan ke sistem oleh pihak ketiga yang 

bekerja sama dengan organisasi 
16 Malicious yang menghapus konfigurasi software 

 … 

 
Tabel 4. Katalog Kelemahan 

No Deskripsi Kelemahan (vulnerability) 

Hardware 
1 Kegagalan instalasi media penyimpanan 
2 Sensitif terhadap radiasi elektromagnetik 
3 Jadwal penggantian yang tidak tepat waktu 
4 Kekurangan kontrol perubahan konfigurasi 
5 Kelemahan terhadap tidak stabilnya powersupply 
 … 

Software 
1 Pengujian software yang tidak cukup 
2 Lemah terhadap jejak audit 
3 Penggunaan kembali media penyimpanan tanpa 

penghapusan yang tepat 
4 Kesalahan alokasi pengaksesan 
5 Terdapat bug 
6 Tampilan interface yang kompleks 
 … 

Jaringan 
1 Lemahnya identifikasi dan mekanisme 

autentifikasi  
2 Password tidak terlindungi 
3 Manajemen password yang buruk 
4 Penerapan service yang tidak diperlukan 
5 Penggunaan software baru 
6 Lemahnya kontrol perubahan 
7 Tidak terkontrolnya download dan penggunaan 

software 
8 Lemahnya backup data 
9 Kegagalan manajamen pelaporan 
10 Saluran komunikasi yang tidak aman 
11 Lemahnya identifikasi dan autentifikasi pengirim 

dan penerima 
 … 

Personal 
1 Staf tidak hadir 
2 Prosedur rekruitmen yang buruk 
3 Pelatihan keamanan tidak mencukupi 
4 Kesalahan penggunaan software dan hardware 
5 Kurangnya kesadaran keamanan 
6 Kurangnya mekanisme pengawasan 
 … 

Internal Organisasi 
1 Kurangnya kontrol terhadap akses fisik misalnya 

gedung, ruangan 
2 Lokasi area yang rawan banjir 
3 Sumber tenaga yang tidak stabil 
4 Kurangnya perlindungan terhadap gedung 
5 Kurangnya prosedur formal untuk registrasi dan 

de-registrasi 
6 Lemahnya kontrak dengan customer atau pihak 

ketiga 
7 Kurangnya prosedur pengawasan pemrosesan 

informasi 
8 Kurangnya audit berkala 
9 Kurangnya prosedur untuk identifikasi dan 

penilaian risiko 
10 Kurangnya prosedur kontrol perubahan 
11 Kurangnya rencana keberlanjutan 

 … 

 
keterangan 
…=  terdapat detail katalog lebih lanjut 
 
3.2.2 Analisis Risiko 
Tujuan dari tahap ini adalah untuk menganalisis 
risiko dari hasil identifikasi sebelumnya.Pada tahap 
ini dianalisis mengenai kontrol yang sudah 
diterapkan perusahan, menentukan kecenderungan 
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(likelihood), dan menentukan dampak 
(impact).Setelah kecenderungan dan dampak telah 
diketahui, dapat dilakukan estimasi tingkat risiko 
yang terjadi dengan menggunakan persamaan 1. 
 

Risiko = kecenderungan x dampak (1) 
 
Pada penelitian ini,estimasi penilaian risiko 
dilakukan dengan memberikan rentang nilai skala 
yang terdiri dari extreme, high, medium, dan low risk 
yang dapat dijelaskan serta dipetakan dalam tabel 5 
sebagai berikut: 

1. Nilai >9 : Sangat tinggi (Very high/Extreme 
risk) 
Membutuhkan rencana tindakan yang lebih 
rinci 

2. Nilai >6 : Tinggi(High risk) 
Membutuhkan perhatian manajemen senior 

3. Nilai 5,6 : Sedang (Medium risk) 
Penanggungjawab manajemen risiko secara 
spesifik 

4. Nil
ai <5: Rendah (Low risk)Dikelola dengan 
prosedur rutin. 
 

Tabel 5. Penilaian Risiko 

 
 

3.3 Pengujian Model Manajemen Risiko 
Setelah model manajemen risiko TI berhasil 

dirancang, selanjutnya dilakukan pengujian terhadap 
setiap komponen model.Uji model yang dilakukan 
yaitu dengan menggunakan metode statistik.Untuk 
menguji apakah setiap instrumen layak atau tidak 
dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Setelah uji 
validitas dan reliabilitas berhasil dilakukan 
selanjutnya dilakukan pengujian model dengan 
melakukan survey lapangan dengan caramemberikan 
kuesioner kepada 48 responden. Dari data yang 
berhasil dikumpulkan selanjutnya dilakukan analisis 
data dengan menggunakan metode korelasi Pearson, 
analisis regresi dan analisis regresi ganda untuk 
menguji hubungan dari setiap komponen model 
seperti yang dicontohkan pada tabel 6.Dari tabel 6 
tersebut dapat dijelaskan dengan tingkat signifikansi 
0,001 dan nilai korelasi 0,477 menunjukan bahwa 
terdapat hubungan antara penilaian risiko dengan 
BIA. 

Dari hasil uji statistik yang telah dilakukan 
terhadap seluruh komponen model dapat dibuat 
kesimpulan bahwa model manajemen risiko TI 
untuk keberlanjutan layanan TI telah divalidasi dan 
diuji sehingga model dapat diimplementasikan. 

 

Tabel 6. Hasil Pengujian Korelasi Metode Pearson 
Antara Penilaian Risiko Dengan BIA 

Metode Komponen Uji Nilai Korelasi 
Nilai 

Signifikansi (p)
Keputusan 

Pearson 
Correlation 

Penilaian 
Risiko 

BIA 0,477 0,001 Ho ditolak 

 
 
4. Kesimpulan  

 
Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang 

telah dilakukan sebagai berikut: 
Pembangunan model manajemen risiko TI untuk 
keberlanjutan layanan TI telah berhasil dilakukan 
dengan menetapkan sejumlah proses yang dapat 
dilakukan untuk manajemen risiko TI. Model 
manajemen risiko TI untuk keberlanjutan layanan TI 
telah berhasil diuji dan divalidasi dengan 
menggunakan uji statistik. Metode Pearson, analisis 
regresi, dan analisis regresi ganda digunakan sebagai 
metode untuk pengujian. Dari hasil pengujian 
tersebut dapat ditetapkan bahwa model dapat 
diterapkan atau diimplementasikan. 
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Abstrak 

BTS (Base Transceiver Station) adalah Sebuah terminologi baru dan mulai populer di era booming seluler saat 
ini. BTS berfungsi menjembatani perangkat komunikasi pengguna dengan jaringan menuju jaringan lain. 
Komunikasi seluler adalah komunikasi modern yang mendukung mobilitas yang tinggi, sehingga dalam 
pembangunan lokasi BTS diperlukan lokasi yang dirasa sangat baik agar kelancaran komunikasi seluler dapat 
terjaga dengan baik. Oleh karena itu,  penulis akan merancang suatu sistem pendukung keputusan penentuan 
lokasi BTS  yang terkomputerisasi menggunakan metode Promethee, dimana pengambil keputusan dapat dengan 
mudah mengambil keputusan dari beberapa alternatif pemecahan yang ada. Sistem ini dibangun berbasis web 
dengan menggunakan bahasa pemograman PHP dan bersifat statis pada jumlah kriteria sebanyak 4(empat) 
berdasarkan rekomendasi dari beberapa perusahaan provider yang telah ditetapkan, dan bersifat dinamis pada 
alternatif. 

Kata Kunci : Sistem Pendukung Keputusan, BTS(Base Transceiver Station), PHP, Promethee 

 
1. Pendahuluan 
1.1 Latar belakang 

BTS (Base Transceiver Station) adalah 
sebuah terminologi baru dan mulai populer di era 
booming seluler saat ini. BTS berfungsi 
menjembatani perangkat komunikasi pengguna 
dengan jaringan menuju jaringan lain. Komunikasi 
seluler adalah komunikasi modern yang 
mendukung mobilitas yang tinggi, sehingga dalam 
pembangunan lokasi BTS diperlukan lokasi yang 
dirasa sangat baik serta layak agar kelancaran 
komunikasi seluler dapat terjaga dengan baik. Oleh 
karena itu, diperlukan suatu sistem pendukung 
keputusan penentuan pembangunan lokasi BTS 
yang terkomputerisasi dengan baik.  

Sistem ini dibangun bukan untuk 
menggantikan peran seorang pembuat keputusan 
(decision maker), tetapi lebih bersifat sebagai 
asisten atau pembantu, sehingga setiap keputusan 
yang dibuat tetap merupakan hasil dari proses yang 
dilakukan oleh decision maker.  

Dengan adanya sistem ini, akan 
memudahkan pembuat keputusan mengambil 
keputusan dengan baik yaitu, meningkatkan 
kemampuan berpikir secara logis dan realistis, 
sehingga mempunyai kemampuan analisa dan 
memahami persoalan dengan baik, menggunakan 

sebuah metode yang tepat untuk mengatasi dan 
memecahkan masalah  

Sistem ini dibuat untuk dapat diakses oleh 
seorang manager. Didalamnya terdapat berbagai 
informasi yang terkait tentang pembangunan lokasi 
BTS. Sistem nantinya akan membantu dalam proses 
pendukung keputusan penentuan pembangunan 
lokasi BTS yang dianggap  baik, layak dan cocok.  

1.2  Tujuan 
Tujuan pembuatan sistem ini adalah: 

1. Membangun Sistem Pendukung 
Keputusan menggunakan metode 
Promethee. 

2. Memberikan hasil output berupa nilai 
prioritas yang akan menjadi pertimbangan 
dalam penentuan pembangunan lokasi 
BTS (Base Tranceiver Seluler). 

1.3 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang terdapat 

perumusan masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana membangun sistem berbasis 

web pengambilan keputusan menggunakan 
metode Promethee. 

2. Bagaimana membangun sistem berbasis 
web untuk membantu manager dalam 
penentuan pembangunan lokasi BTS yang 
bersifat dinamis pada alternatif dan 

No Makalah : 213
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bersifat statis pada kriteria. berdasarkan 
survey ke beberapa perusahaan provider 
yang ada di Pekanbaru. 

1.4 Ruang Lingkup 
Dalam penulisan proposal ini, penulis 

membatasi ruang lingkup masalah yang akan 
diambil, antara lain:  

1. Lokasi yang akan dijadikan penelitian  
hanya khusus pada kota Pekanbaru-Riau 
saja dengan studi kasus pada PT.Indosat 
Jl.Marpoyan Pekanbaru-Riau.  

2. Sistem yang dibuat berbasis web 
menggunakan bahasa pemograman PHP. 

3. Sistem bersifat dinamis pada alternatif dan 
bersifat statis pada kriteria. 

4. Sistem dibuat dengan menggunakan 
perhitungan  metode Promethee.  

1.5 Manfaat 
 Adapun manfaat dari pembuatan sistem 
pendukung keputusan ini adalah mempermudah 
seorang manager dalam mengambil keputusan 
penentuan alternatif  lokasi BTS yang akan 
dibangun. 
 
2. Tinjauan Pustaka 
2.1 Sistem Pendukung Keputusan  
 [5]Secara garis besar dapat disimpulkan 
bahwa Sistem Pendukung Keputusan (SPK) adalah: 
1.Sistem yang berbasis komputer. 
2.Sistem yang menghasilkan berbagai alternatif 
keputusan yang diurut berdasarkan ranking. 
3.Sistem yang membantu kerja si pembuat 
keputusan (decision maker). 
4.Sistem yang dapat memecahkan masalah semi 
(terstruktur dan tidak terstruktur). 
5.Sistem yang menggunakan data, basis data, dan 
model keputusan. 
 [4]Masalah keputusan dapat dibagi menjadi 
dua kategori sesuai dengan jumlah kriteria yaitu 
Single Criteria Decision Making (SCDM) yaitu 
pengambilan keputusan kriteria tunggal  dan 
Multiple Criteria Decision Making (MCDM) yaitu 
pengambilan keputusan kriteria jamak.  
 
2.2 Multiple Criteria Decision Making 

(MCDM) [6] 
MCDM merupakan teknik pengambilan 

keputusan dari beberapa pilihan alternatif yang ada. 
Kriteria merupakan ukuran, aturan-aturan ataupun 
standar-standar yang memandu suatu pengambilan 
keputusan. Pengambilan keputusan dilakukan 
melalui pemilihan atau memformulasikan atribut-
atribut, obyektif-obyektif, maupun tujuan-tujuan 
yang berbeda, maka atribut, obyektif maupun 
tujuan dianggap sebagai kriteria. Kriteria dibangun 
dari kebutuhan-kebutuhan dasar manusia serta 
nilai-nilai yang diinginkannya. 

 
2.3 Metode Promethee [1] 

Promethee (Preference Ranking 
Organization Method for Enrichment) adalah salah 
satu metode penentuan urutan atau prioritas dalam 
analisis multikriteria. Dugaan dari dominasi kriteria 
yang digunakan dalam promethee adalah 
penggunaan nilai dalam hubungan outranking. 

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

Penggunaan promethee adalah 
menentukan dan menghasilkan keputusan dari 
beberapa alternatif. Masalah pokoknya adalah 
kesederhanaan, kejelasan dan kestabilan. 
Promethee berfungsi untuk mengolah data, baik 
data kualitatif sekaligus. Dimana semua data 
digabung menjadi satu dengan bobot penilaian yang 
telah diperoleh melalui penilaian atau survey. 

Adapun Langkah-langkah perhitungan 
dengan metode promethee dapat dilihat pada 
gambar 1 dibawah ini: 

 
 
 
 

2.3.1 Nilai Hubungan Outranking dalam 
Promethee 

1. Dominasi Kriteria 
Nilai f  merupakan nilai nyata dan suatu 

kriteria : Kf : .Untuk setiap alternatif 

Gambar 1. Flowchart Promethee
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)(, afKa merupakan evaluasi dan alternatif 

tersebut untuk suatu kriteria. Pada saat dua 

alternatif dibandingkan ,, Kba   harus dapat 

ditentukan perbandingan preferensinya. Intensitas 
(P) dan preferensi alternatif a terhadap alternatif  b 
sedemikian rupa sehingga: 

i. 0),( baP , berarti tidak ada beda 

(indifferent)  antara a dan b atau tidak ada 
Preferensi dari a lebih baik dari b. 

ii. 0~),( baP ,berarti lemah preferensi dari 

a lebih baik dari b. 
iii. 1~),( baP  ,berarti kuat preferensi dari a 

lebih baik dari b. 
iv. 1),( baP , berarti mutlak preferensi dari 

a  lebih baik dari b. 
Dalam metode ini, fungsi preferensi seringkali 

menghasilkan nilai fungsi yang berbeda antara dua 
evaluasi, sehingga :  P(a,b) = P (f(a) – f(b)). 

Untuk semua kriteria, suatu alternatif akan 
dipertimbangkan memiliki nilai kriteria yang lebih 
baik ditentukan oleh nilai f dan akumulasi dari nilai 
ini menentukan nilai preferensi atas masing-masing 
alternatif yang akan dipilih. 
 
2.3.2 Rekomendasi Fungsi Preferensi Untuk 

Keperluan Aplikasi 
Dalam Promethee disajikan enam bentuk 

fungsi preferensi kriteria. Hal ini tentu saja tidak 
mutlak, tetapi bentuk ini cukup baik untuk beberapa 
kasus. Untuk memberikan gambaran yang lebih 
baik terhadap area yang tidak sama, digunakan 
fungsi selisih nilai kriteria alternatif H(d) dimana 
hal ini mempunyai hubungan langsung pada fungsi 
preferensi P:  
 

Aba  ,            aPbbfaf  )()(      

)(),( bfaf         babfaf  )()(  

     
a. Kriteria Biasa (Usual Criterion) 
                        0 jika d = 0                
                                1 jika d ≠ 0 
  

Dimana d = Selisih nilai kriteria 
)}()({ bfafd  . 

 
b. Kriteria Quasi (Quasi Criterion) 
                        0 jika –q ≤ d ≤ q 
                                1 jika d < -q atau d > q 
 
c. Kriteria dengan Preferensi Linier 
                        d/p jika –p ≤ d ≤ p 
                                   1     jika d < ‐p atau d > p 
  

d. Kriteria Level (Level Criterion) 
                       0 jika |d| ≤ q, 
                               0,5 jika q < |d| ≤ p, 
                               1 jika p < |d| 
 
e. Kriteria dengan Preferensi Linier dan Area 

yang Tidak Berbeda 
                      0 jika |d| ≤ q 

                              
qp

qd


||

  jika q < |d| ≤ p 

                                 1 jika p < |d| 
  
f. Kriteria Gaussian (Gaussian Criterion) 
   H (d) = 1 – exp { -d2 / 2  2 } 
 
2.3.3 Indeks Preferensi Multikriteria 

Tujuan  pembuat keputusan adalah 
menetapkan fungsi preferensi  i dan i  untuk 
semua kriteria fi (i = 1, … … k) dan masalah 
optimasi kriteria majemuk. Bobot (weight) πi 
merupakan ukuran relatif dari kepentingan kriteria 

, jika semua kriteria memiliki nilai kepentingan 

yang sama dalam pengambilan keputusan maka 
semua nilai bobot adalah sama. Indeks preferensi 
kriteria majemuk ditentukan berdasarkan rata-rata 
bobot dari fungsi preferensi yaitu sebagai 

berikut:  





n

i

babaiba
1

,:),(),(   

Keterangan: 
 = indeks preferensi 

 = weight (bobot) 

 = fungsi preferensi atau intensitas 

),( ba merupakan intensitas preferensi pembuat 

keputusan yang menyatakan bahwa alternatif a 
lebih baik dari alternatif b dengan pertimbangan 
secara simultan dari seluruh kriteria. Hal ini dapat 
disajikan dengan nilai antara 0 dan 1, dengan 
ketentuan sebagai berikut: 

i. 0),( ba ,  menunjukkan preferensi 

yang lemah untuk alternatif a lebih dari 
alternatif  b berdasarkan semua kriteria. 

ii. 1),( ba , menunjukkan preferensi 

yang kuat untuk alternatif a lebih dari 
alternatif b berdasarkan semua kriteria. 

Indeks preferensi ditentukan berdasarkan 
nilai hubungan outranking pada sejumlah kriteria 
dan masing-masing alternatif. Hubungan ini dapat 
disajikan sebagai grafik nilai outranking, node-
nodenya merupakan alternatif  berdasarkan 
penilaian kriteria tertentu. 

 

H (d) = 

(1) 

(2) 

H (d) =  (3) 

H (d) =  (4) 

(5) H (d) = 

H (d) =  (6) 

(7) 

(8) 
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2.3.4 Promethee Ranking 
Untuk setiap node a dalam grafik nilai 

outranking ditentukan berdasarkan leaving flow, 
dengan persamaan : 

 + 

1

1
)(




n
a 

x

xa ),(  

 Dimana  ),( xa
 menunjukkan preferensi 

bahwa alternatif a lebih baik dari alternatif x. 
Leaving flow adalah sejumlah dari nilai garis 
lengkung yang memiliki arah menjauh dari node a 
dan hal ini merupakan karakter pengukuran 
outranking. 

Secara simetris dapat ditentukan entering flow. 
Entering flow diukur berdasarkan karakter 
outranking dari a dengan persamaan: 

 ‐

1

1
)(




n
a 

x

ax ),(  

Penjelasan dan hubungan outranking dibangun 
atas pertimbangan untuk masing-masing alternatif 
pada grafik nilai outranking, berupa urutan parsial 
(Promethee I) atau urutan lengkap (Promethee II) 
pada sejumlah alternatif yang mungkin, yang dapat 
diusulkan kepada pembuat keputusan untuk 
memperkaya penyelesaian masalah. 

 
a. Promethee I 

Nilai terbesar pada leaving flow dan nilai 
terkecil dari entering flow merupakan alternatif 
terbaik. Leaving flow dan entering flow 
menyebabkan: 
  

   

  

  

 
 Partial preorder diajukan kepada pembuat 

keputusan untuk membantu pengambilan keputusan 
masalah yang dihadapinya. Dengan menggunakan 
metode Promethee I masih menyisakan bentuk 
incomparable, atau dengan kata lain hanya 
memberikan solusi partial preorder (sebagian). 

 
b. Promethee II 

Dalam kasus complete preorder dalam K 
adalah penghindaran dari bentuk incomparable, 
Promethee II complete preorder  disajikan 

dalam bentuk net flow berdasarkan pertimbangan 
persamaan: 
  

  

Melalui complete preorder, informasi bagi pembuat 
keputusan lebih realistis. 

Pada kasus ini, pengambil keputusan 
mempertimbangkan peningkatan preferensi secara 
linier dari tidak berbeda hingga preferensi mutlak 
dalam area antara dua kecenderungan q dan p. Dua 
parameter tersebut telah ditentukan.  
 
2.4 BTS (Base Tranceiver Seluler) [2] 

Untuk memenuhi kebutuhan manusia 
berkomunikasi kapanpun, dimanapun, dan dengan 
siapapun, sistem telekomunikasi bergerak seluler 
diciptakan dan telah digunakan oleh masyarakat 
diseluruh dunia. Orang bisa berbicara ke orang 
dibelahan benua lain dengan telepon tanpa kabel, 
hal ini disebabkan komunikasi atau hubungan dapat 
terjadi dengan menggunakan media udara (air 
interface) dari hand phone ke BTS (Base 
Tranceiver Seluler) merupakan station pemancar 
dan penerima fisiknya berupa menara atau tower 
yang dilengkapi dengan peralatannya dengan 
kecepatan 22,8 Kb/s. 

BTS (Base Tranceiver Seluler) adalah bagian 
dari sebuah komunikasi seluler dan berfungsi 
menjembatani perangkat komunikasi pengguna 
dengan jaringan menuju jaringan lain. Satu cakupan 
pancaran BTS dapat disebut Cell. Dari beberapa 
BTS kemudian dikontrol oleh satu Base Station 
Controller (BSC) yang terhubungkan dengan 
koneksi microwave ataupun serat optik. 

 
2.5 PT.Indosat [3] 

PT.Indosat (Indonesian Satellite Corporation 
Tbk) merupakan sebuah perusahaan penyelenggara 
jasa telekomunikasi sekaligus sebagai studi kasus 
yang dijadikan penulis sebagai bahan referensi 
pengambilan keputusan penentuan lokasi BTS 
(Base Tranceiver Seluler) dengan 4 kriteria yaitu 
permukiman penduduk, struktur tanah, harga tanah, 
dan akses jalan. 

2.6 Flowchart 
Perancangan ini digunakan untuk 

menggambarkan alur suatu program menjadi lebih 
sederhana sehingga program tersebut dapat lebih 
dimengerti. 
 
2.6.1 Flowchart Pimpinan 

Gambar 2 merupakan flowchart yang 
digunakan oleh seorang Pimpinan. 
 

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 
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2.6.2 Flowchart Admin 

Gambar 3 merupakan flowchart yang 
digunakan oleh seorang Admin. 

 
 
2.7 UseCase \Diagram 

Pada Perancangan Use Case Diagram ini 
akan menjelaskan hal-hal yang dapat dilakukan 
masing-masing user atau actor, yaitu : Pimpinan 
dan Admin. 

2.7.1 UseCase Diagram Pimpinan 

Gambar 4 merupakan use case diagram pada 
Pimpinan.  

 

 

2.7.2 UseCase Diagram Admin 

Gambar 5 merupakan use case diagram pada 
Admin. 

 

 

2.8 ERD (Entity Relationship Diagram) 

ERD adalah perancangan yang 
menggambarkan relasi antar tabel dimana setiap 
tabel yang memiliki relasi dengan tabel lain dapat 
saling memberi data yang dibutuhkan oleh tabel 
tersebut. Gambar 6 merupakan ERD yang akan 
digunakan pada sistem. 

 

 

2.9 Hasil 

Sistem ini memiliki 2 level hak akses, yaitu 
hak akses sebagai admin dan  pimpinan. Masing-
masing hak akses memiliki halaman masing-masing 
sesuai dengan hak akses yang dimiliki dari setiap 
pengguna tersebut. 

2.9.1 Halaman Admin 

Pada halaman ini, admin dapat mengakses 
beberapa menu setelah login. Menu-menu yang 
dapat diakses oleh admin adalah menu beranda, 

Gambar 2. Flowchart Pimpinan 

Gambar 3. Flowchart Admin

Gambar 4. Use case diagram Pimpinan

Gambar 5. Use case diagram Admin

Gambar 6. Entity Relationship Diagram
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menu ubah password, menu pengguna, menu 
kriteria, menu alternatif, menu penilaian, menu 
perhitungan dan terakhir adalah menu hasil ranking. 
Gambar 7 merupakan tampilan menu alternatif, 
dimana admin dapat menginputkan alternatif yang 
akan digunakan. 

 

 

Pada gambar 8 admin dapat mengisi nilai 
berpasangan dari kriteria dan alternatif. 

 

 

 

Gambar 9 merupakan ranking alternative 
berdasarkan hasil dari perhitungan Promethee. 

 

 

2.9.2 Halaman Pimpinan 

Pimpinan dapat melihat hasil perangkingan 
berdasarkan project yang diinputkan oleh Admin 
seperti pada gambar 10. 

 

 

2.10 Kesimpulan 

Setelah dilakukan pengujian terhadap sistem 
yang telah dibuat, dapat disimpulkan bahwa:  

1. Sistem telah memberikan hasil rekomendasi 
lokasi BTS yang sesuai dengan pertimbangan 
kriteria yang digunakan dalam memilih lokasi 
yang tepat. 

2. Sistem membantu user dalam mengambil  
keputusan untuk menentukan lokasi  alternatif 
BTS yang tepat sesuai dengan jumlah alternatif 
yang dibutuhkan. 

 
2.11 Saran 
  

Pada pengembangan lebih lanjut, sistem  dibuat 
lebih dinamis untuk penambahan kriteria penentuan 
lokasi BTS sebagai pertimbangan bagi pimpinan 
dalam memilih lokasi yang tepat untuk 
pembangunan sebuah BTS. 
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Gambar 7. Input alternatif 

Gambar 8. Input nilai berpasangan kriteria dan 
alternatif 

Gambar 9. Hasil ranking Promethee

Gambar 10. Hasil ranking Promethee
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Abstrak 

 
The delivery process of information is difficult experience in terms of delivery  information. Limited 
resources to be able to provide information to the information destination. Media mobile phones with short 
message service / SMS can transmit information quickly and is easy to use. E-mail and letters can be a 
medium of information dissemination, but in its development, both methods become ineffective due to 
limited internet connection, especially in the area of disaster, so the obstacles are overcome using SMS 
Gateway as alerting system to natural disasters. 
Kata Kunci : SMS, SMS Gateway, Perangkat Bergerak, Alerting System 
 
1. Pendahuluan 

Kehidupan manusia saat ini tidak bisa  
lepas dari teknologi. Alat-alat tersebut, seperti 
telepon seluler dan komputer sengaja dibuat 
untuk membantu manusia dalam melakukan 
pekerjaan. Pengguna telepon seluler pada saat ini 
semakin bertambah. Tidak jarang ditemui orang 
yang memiliki lebih dari satu telepon seluler. Hal 
ini mengindikasikan fungsi telepon seluler 
tersebut sangat dibutuhkan oleh banyak orang. 
Layanan utama yang sering digunakan pada 
sebuah telepon seluler adalah Short Message 
Service atau lebih dikenal dengan sebutan SMS. 
Penggunaan SMS sangatlah mudah dan biayanya 
pun murah. Oleh karena itu, penggunaan SMS 
sebagai media komunikasi sangat digemari oleh 
banyak orang. Penggunaan telepon genggam 
juga lebih populer di masyarakat daripada 
internet dan surat.  

Daerah Istimewa Yogyakarta dan  Jawa 
Tengah merupakan daerah rawan bencana, 

terutama dari Gunung Merapi yang merupakan 
gunung yang sangat aktif di dunia. Bahaya yang 
ditimbulkan selain bahaya primer, yang 
merupakan erupsi, juga bahaya sekunder yang 
berupa banjir lahar dingin pada saat musim 
hujan. Kedua bencana ini sangat mengancam 
keselamatan masyarakat disekitar gunung 
Merapi, sehingga memerlukan sebuah sistem  
pemantauan dan peringatan dini untuk 
masyarakat. Selama ini media yang digunakan 
adalah radio komunikasi berupa Handy Talkie 
yangdipergunakan para relawan dan sebagaian 
kecil masyarakat, dan web : 
http://www.merapi.combine.or.id yang 
mermberikan informasi status gunung merapi, 
yang didalamnya juga ada pantauan CCTV 
dibeberapa lokasi di hulu sungai dimerapi. Tetapi 
layanan web tersebut hanya bisa diakses 
menggunakan internet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

No Makalah : 214
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2. Landasan Teori 
2.1.  Short Message Service  

Short Message Service (disingkat SMS) 
atau layanan pesan singkat adalah sebuah 
layanan yang dilaksanakan dengan sebuah 
telepon seluler untuk mengirim atau menerima 
pesan-pesan pendek. Pada mulanya SMS 
dirancang sebagai bagian dari Global System for 
Mobile communication (GSM), tetapi sekarang 
sudah didapatkan pada jaringan bergerak lainnya 
termasuk jaringan Universal Mobile 
Telecommunications System (UMTS) [1]  
 
2.2.  Sejarah SMS 
 Sebagai salah satu layanan dalam sistem 
GSM, tidak ada satu pihak pun yang dapat 
mengklaim sebagai pencetus ide SMS. Ide 
menambahkan pesan teks sebagai layanan bagi 
pengguna yang mobile terangkat di banyak 
komunitas pelayanan komunakasi mobile yang 
dimulai pada awal tahun 1980-an. Para pakar 
dari komunitas tersebut menyumbangkan 
pemikiran di ajang diskusi. Sebagian besar dari 
mereka menginginkan SMS sebagai alat 
pemberitahuan, seperti pemberitahuan incoming 
voice mail, tetapi ada juga yang 
menginginkannya sebagai telemetry. Tetapi 
hanya sedikit yang menyakini SMS akan dipakai 
sebagai alat untuk mengirim pesan teks ke antar 
pengguna mobile.  
 Pada awal bulan Februari tahun 1985, 
setelah didiskusikan dengan sub group dari 
GSM, yaitu WP3, dipimpin oleh J Audestad, 
SMS dipertimbangkan di grup utama GSM 
sebagai layanan baru di sistem seluler digital. Di 
dokumen GSM tentang layanan dan fasilitas 
yang disediakan oleh sistem GSM (GSM Doc 
28/85 rev2, Juni 1985), baik di mobile originated 
maupun di mobile terminated, termasuk point-to-
point dan point-to-multipoint, pesan singkat 
hadir di teleservice sistem GSM. 
 SMS komersial pertama dikirim pada 
tanggal 3 Desember 1992 dari sebuah personal 
computer (PC) oleh Neil Papworth dari Sema 
Group kepada Richard Jarvis di jaringan GSM 
Vodafone di Inggris. SMS pada mulanya 
dirancang untuk jaringan GSM, tetapi sekarang 
hadir di berbagai jaringan, termasuk jaringan 3G. 
Meskipun demikian, tidak semua pesan teks 
menggunakan SMS. Di Jepang dikenal dengan 
sebutan Skymail, produk J-Phone dan Short Mail 
produk dari NTT Docomo [1]  
 
2.3.   Cara Kerja SMS 
 Secara sederhana pengiriman SMS 
hingga ke nomor tujuan adalah sebagai berikut: 

1. Pesan SMS dikirim ke SMS Center (SMSC) 
milik operator asal SMS. 

2. Setelah pesan tersebut diproses secara 
internal, SMS Center mengirimkan 
permintaan informasi penerima pesan ke 
Home Location Register (HLR). 

3. Kemudian SMS Center mengirim pesan 
SMS tadi ke Mobile Switching Center 
(MSC). 

4. Di MSC inilah informasi tentang kondisi 
jalur penerima pesan didapat dan 
dikumpulkan, yang datanya diambil dari 
Visitor Location Register (VLR). Dalam 
proses inilah terkadang memerlukan 
autentifikasi, apakah SMS bisa diterima 
nomor tujuan atau tidak. 

5. Setelah itu MSC meneruskan pesan ke 
server operator. 

6. Setelah SMS dikirim, MSC mengembalikan 
informasi keberhasilan pengiriman ke SMS 
Center. 

7. Akhirnya SMS Center melaporkan status 
pengiriman SMS kembali ke pengirim  
Pesan. [3] 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Skema pengiriman SMS 
 
 
2.4. Pengenalan Java  

 Sejak dikenalkan pada tahun 
1995, landscape bahasa pemrogaman Java 
telah berubah secara signifikan. Bahasa 
Java telah mencapai kemajuan yang angat 
berarti. Dua tahun setelah diperkenalkan 
bahasa Java tersebut, edisi baru telah 
diluncurkan yaitu Java 2 Enterprise 
Edition (J2EE) yang mendukung aplikasi 
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skala besar untuk perusahaan. 
Perkembangan terkini dari keluarga 
bahasa Java adalah Micro Edition dengan 
target untuk “aplikasi alat-alat rumah 
tangga” misalnya piranti mobile yaitu 
ponsel dan Personal Digital Assistant 
(PDA). [2] 

 
2.5. Edisi Java 

Pada Desember 1998, Sun 
memperkenalkan nam “Java 2” (J2) 
sebagai kelanjutan Java 1.2. Konvensi 
nama baru ini ditetapkan untuk semua 
edisi Java yaitu Standard Edition (J2SE), 
Enterprise Edition (J2EE), dan Micro 
Edition (J2ME).[4] 

Sun Microsystems telah 
mendefinisikan tiga platform Java yang 
masing-masing diarahkan untuk tujuan 
dan untuk lingkungan komputasi yang 
berbeda-beda : 

a. Standard Edition (J2SE) : Didesain 
untuk jalan pada komputer desktop 
dan komputer workstations 

b. Enterprise Edition (J2EE) : Dengan 
built-in mendukung untuk Servlets, 
JSP, dan XML, edisi ini ditujukan 
untuk aplikasi berbasis server 

c. Micro Edition (J2ME) : Didesain 
untuk piranti dengan memori 
terbatas, layar display terbatas dan 
power pemrosesan yang juga 
terbatas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2 : Tiga Platform Java 2 
 

Kelahiran platform J2ME 
timbul karena dibutuhkan adanya 
sebuah platform komputasi yang 
mengakomodasi piranti consumer 
electronics dan embedded. Piranti ini 
dikelompokan menjadi dua kategori 
yaitu : 

a. Personal, piranti mobile yang dapat 
digunakan untuk komunikasi melalui 
jaringan tertentu misalnya ponsel, personal 
digital assistants (PDA), palm, Pocket PC 
dan organiser 

b. Piranti informasi yang digunakan bersama 
dengan jaringan tetap (fixed), koneksi 
jaringan yang tidak putus-putus misalnya 
TV internet, high-end communicators, dan 
sistem navigasi mobil 

Kategori pertama (personal) mengarahkan 
piranti untuk tujuan khusus atau fungsi-fungsi 
tertentu yang terbatas dan tidak digunakan untuk 
mesin komputasi yang serba guna. Sedangkan 
kategori ke dua diarahkan untuk piranti yang 
lebih baik, kemampuan komputasi yang lebih 
besar. [3] 
 
 
3.  Pembahasan 
. 
3.1. Rancangan Sistem 

Perancangan sistem adalah proses 
pengembangan spesifikasi sistem baru 
berdasarkan hasil rekomendasi analisis sistem. 
tujuan yang harus dicapai dari perancangan 
sistem diantara sistem dapat berguna, 
mendukung tujuan perusahaan, efisien dan 
efektif, dan bersifat informatif 

Permasalahan dapat diidentifikasikan 
sebagai suatu pertanyaan yang diinginkan untuk 
dipecahkan.  Beberapa hal yang menjadi 
identifikasi masalah dalam pemanfaatan sistem 
informasi untuk Early Warning System (EWS) :  
a. Pemberitahuan informasi banjir lahar dingin 

merapi 
b. Pemberitahuan peta sebaran tempat 

pengungsian dan jumlah pengungsi  
c. Akses informasi terkini tentang banjir lahar 

merapi 
Permasalahan yang telah dirumuskan 

serta dikembangkan selanjutnya akan dibuat 
kedalam bentuk rancangan sistem sesuai dengan 
analisis yang telah dibuat. Rancangan sistem 
secara umum terlihat pada gambar 3. 
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SMS SendSMS Send

Debit air disungai Pabelan,  
Lamat, Blongkeng, Putih dan 
Krasak meningkat.
Diharapkan untuk meningkatkan 
kewaspadaan. Terimakasih. 

Kirim Keluar

Pengirim :

Penerima :

Posko Induk

+6281225xxx, +62867xxx, 
+62888xxx

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Gambar 3. Rancangan sistem SMS Broadcast 
 
Administrator di Posko Induk atau orang yang 
diberi otoritas, setelah mendapat informasi 
melalui radio komunikasi para relawan dan 
berdasarkan pantauan CCTV, meneruskan 
peringatan bencana melalui server SMS 
broadcast. Selanjutnya melaui jaringan internet 
pesan tersebut dikirim ke web 
http:\\www.merapi.combine.org  dan dikirim ke 
operator-operator seluler melalui infarastruktur 
sms broadcast dan selanjutnya akan dikirim ke 
nomor-nomor tujuan. 
 
3.2. Rancangan Interface 

 Untuk berinteraksi antara pengguna dan 
sistem melalui interface yang disiapkan untuk 
autentifikasi. Gambar 4 

 
 

Gambar 4. Halaman Login 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 5. Desain interface SMS 

 
Dengan menggunakan interface ini, 

pengirim yang diberi hak akses bisa 
mengirimkan pesan ke beberapa nomor 
sekaligus. Penerima bisa dituliskan satu-persatu 
atau di import dari database yang sudah 
disediakan. 

 

 
Gambar 6. Konfigurasi SMSD 

 
 
4.  Kesimpulan 

Berdasarkan uraian diatas, maka  dapat 
diambil kesimpulan bahwa Aplikasi yang 
berbasis SMS Gateway ini dapat digunakan 
sebagai layanan alternatif penyebaran informasi 
sebagai peringatan dini pada daerah bencana, 
karena pemanfaatan penggunaan layanan SMS 
ini relatif lebih mudah dibandingkan 
penyampaian dengan mengunakan  media 
elektronik yang lain. Hal yang harus diperhatikan 
dalam memanfaatkan aplikasi ini adalah 
peningkatan keamanan sistem, sehingga orang 
yang mempunyai otoritas saja yang bisa 

Internet

Server SMS 
Broadcast

Infra struktur 
SMS Broadcast

From : Posko Induk
Message : Debit air 
disungai Pabelan,  
Lamat, Blongkeng, Putih 
dan Krasak meningkat.
Diharapkan untuk 
meningkatkan 
kewaspadaan. 
Terimakasih. 

From : Posko Induk
Message : Debit air 
disungai Pabelan,  
Lamat, Blongkeng, Putih 
dan Krasak meningkat.
Diharapkan untuk 
meningkatkan 
kewaspadaan. 
Terimakasih. 

From : Posko Induk
Message : Debit air disungai 

Pabelan,  Lamat, 
Blongkeng, Putih dan 

Krasak meningkat.
Diharapkan untuk 

meningkatkan 
kewaspadaan. Terimakasih. 
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menggunakan aplikasi ini sehingga tidak 
menyebarkan informasi yang menyesatkan.  
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Abstrak 

Kegiatan bisnis suatu organisasi tidak terlepas dari peran sistem dan teknologi informasi (SI/TI), keduanya 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sebuah organisasi besar, organisasi menengah maupun 
organisasi kecil. Rencana bisnis ke depan yang mengacu pada penerapan SI/TI merupakan dasar bagi sebuah 
organisasi untuk dapat berkembang ke arah yang lebih baik. Resiko yang timbul akibat penerapan layanan SI/TI 
yang tidak sesuai dengan kebutuhan bisnis akan menyebabkan proses bisnis yang tidak berjalan secara optimal 
sehingga dapat menyebabkan kerugian financial. Teknik untuk analisis mengacu pada metodologi yang 
dikemukakan oleh John Ward dan Joe Peppard yang menganalisis internal maupun eksternal lingkungan bisnis 
dan layanan SI/TI dengan menggunakan rantai nilai (Value Chain), SWOT (Strengths, Weaknesses, 
Opportunities, Threats), kerangka kerja Porter’s Five Forces, dan Strategic Option Generator. Evaluasi 
eksperimen untuk penelitian tesis ini dikenakan pada PT. X yang bergerak pada jasa layanan iklan di kota 
Bandung. Hasil analisis dipetakan ke dalam portofolio aplikasi dengan model Sullivan yang nantinya diketahui 
derajat ketergantungan perusahaan terhadap layanan SI/TI (infusion) dan penyebaran penggunaan layanan SI/TI 
dalam oganisasi (diffusion). Hasil dari pemetaan digunakan untuk mengetahui kondisi yang terjadi saat ini 
(current condition) sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam membuat usulan rekomendasi model 
portofolio yang baru. 
 
Kata Kunci : Portofolio Aplikasi, Strategi Layanan TI, Jasa Iklan, Value Chain, SWOT, Porter’s Five Forces, 
Strategic Option generator, Model Sullivan. 
 
 
1. Pendahuluan 

Saat ini kegiatan bisnis suatu organisasi tidak 
terlepas dari peran sistem dan teknologi informasi 
(SI/TI) yang berkembang semakin pesat, keduanya 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam 
sebuah organisasi besar, organisasi menengah 
maupun organisasi kecil. Rencana bisnis ke depan 
yang mengacu pada penerapan SI/TI merupakan 
dasar bagi sebuah organisasi untuk dapat 
berkembang ke arah yang lebih baik seperti 
memperluas pasar dan meningkatkan kualitas 
layanan kepada konsumen.  

Beberapa perusahaan dalam mencapai tujuan 
bisnisnya seringkali menggunakan teknologi 
informasi sebagai bagian dalam menciptakan 
pelayanan yang berkualitas maupun dalam 
optimalisasi proses bisnisnya. Resiko yang timbul 
akibat penerapan layanan TI yang tidak sesuai 
dengan kebutuhan bisnis akan menyebabkan proses 
bisnis yang tidak berjalan secara optimal sehingga 
dapat menyebabkan kerugian financial. Untuk 
mengendalikan dan memastikan bahwa layanan TI 
sudah sesuai dengan kebutuhan bisnis tersebut 
diperlukan suatu acuan standar yang digunakan 

untuk merencanakan dan membangun layanan TI 
sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal.  

PT. X adalah perusahaan yang bergerak pada 
jasa layanan iklan di kota Bandung, dimana dalam 
mencapai tujannya memerlukan strategi bisnis 
maupun layanan SI/TI untuk dapat meningkatkan 
kinerja, memenangkan persaingan, memperluas 
pasar, meningkatkan pelayanan kepada konsumen, 
dan menekan biaya-biaya yang tidak diperlukan. 
Metode analisis menggunakan metodologi John 
Ward & Joe Peppard yang menganalisis lingkungan 
bisnis maupun layanan SI/TI dari sudut pandang 
internal maupun eksternal organisasi. Melihat 
permasalahan di atas yang dikaitkan dengan 
pentingnya layanan TI, maka dibuat suatu Portofolio 
Aplikasi dan Strategi Layanan Teknologi Informasi 
pada PT. X.  
 
2.  Tinjauan Pustaka 
2.1 Menentukan Strategi Sistem Informasi  

Saat ini tujuan bisnis dapat berubah dengan 
cepat dari pertama kali dibuat atau direncanakan 
sebelumnya oleh suatu organisasi. Hal ini 
menyebabkan setiap organisasi harus melakukan 

No Makalah : 215
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penilaian dan pengkajian ulang terhadap peluang 
dan prioritas investasi yang ada. Untuk menghindari 
pemborosan dan penggunaan yang tidak sesuai 
terhadap investasi SI/TI, maka aspek strategi SI 
organisasi perlu disesuaikan dengan cepat dan tegas, 
dan juga yang lebih penting tidak semua strategi SI 
harus diubah dari awal. Seringkali penilaian yang 
dianggap tidak penting hanya mengakibatkan 
pemborosan sumber daya dan juga kegagalan 
implementasi    

Tujuan utama suatu organisasi menentukan 
strategi SI adalah untuk mengidentifikasi aplikasi 
yang diperlukan beserta prioritas dari aplikasi 
tersebut, sehingga dapat menyebarkan sumber daya 
yang ada dengan tepat. Gambar 1 di bawah ini 
menjelaskan kerangka kerja perancangan strategi 
sehingga sumber daya dan teknik yang dimiliki 
perusahaan dapat digunakan secara efektif.  

 
Gambar 1. Input & Tools Kerangka Kerja 

Perancangan Strategi [7] 
 

Hasil akhir portofolio aplikasi selanjutnya dapat 
dibagi ke dalam tiga komponen tahapan 
implementasi yang dijelaskan masing-masing 
sebagai berikut : 
1. Aplikasi Yang Ada : Aplikasi yang saat ini 

dikembangkan untuk diinstal dalam waktu dekat, 
biasanya 6-12 bulan.  

2. Aplikasi Yang Dibutuhkan : Aplikasi yang 
diperlukan untuk mencapai tujuan bisnis dan 
strategi dalam perencanaan bisnis dan dapat 
terbukti memiliki kontribusi spesifik. 

3. Aplikasi Potensial : Aplikasi yang mungkin 
terbukti berharga di masa depan untuk 
menghasilkan manfaat yang relevan. 

 
2.2  Model Sullivan  
 Dalam pengembangan strategi SI/TI perlu 
dipahami terlebih dahulu konteks internal maupun 
eksternal yang mendasari pengembangan strategi. 
Hal ini dilakukan karena setiap konteks pada tiap 
organisasi berbeda satu sama lain. Pada sub bab ini 
akan dibahas tentang sudut pandang internal yang 
berfokus pada aturan SI/TI suatu organisasi yang 
dikemukakan oleh Sullivan.  

 
Gambar 2. Lingkungan strategi IS/IT [7] 

 
Kerangka sullivan ditunjukkan pada gambar 2 

dengan memplot tinggi dan rendah derajat Infusion 
dan Diffusion, empat dasar dibentuknya perbedaan 
lingkungan strategi IS / IT yang dijelaskan berikut 
ini 
 Low diffusion/low infusion : tinggi - kontrol IT 

yang terpusat dan IS tidak penting untuk bisnis. 
Sullivan menggambarkan sebagai 'traditional'.  

 Low diffusion/high infusion : tinggi - kontrol IT 
yang terpusat dan IS penting bagi operasi bisnis 
dan kontrol. Dalam istilah Sullivan, sistem telah 
menjadi bagian dari organisasi ”Backbone”.  

 High diffusion/low infusion : meluas - kontrol 
terdesentralisasi, memberikan kemampuan 
kepada manajer bisnis untuk memenuhi prioritas 
lokal mereka. Pendekatan manajemen tersebut 
pada dasarnya adalah 'Opportunistic', didorong 
oleh prioritas jangka pendek yang dapat 
menciptakan keuntungan bisnis di beberapa area.  

 High diffusion/high infusion : meluas - kontrol 
terdesentralisasi, tetapi bisnis tergantung pada 
sistem untuk sukses, baik dalam menghindari 
kerugian dan dalam mencapai tujuan bisnis 
secara keseluruhan. Sullivan menggambarkan hal 
ini sebagai lingkungan 'Complex' yang sulit 
untuk ditangani.  
 

2.3 Konsep Portofolio Aplikasi 
Model portofolio yang diturunkan dari konsep 

matriks yang dikembangkan McFarlan dapat 
dianggap menggambarkan kontribusi SI/TI untuk 
bisnis saat ini dan yang akan datang, hal ini 
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berdasarkan dampak industri. Variasi matriks ini 
ditunjukkan dalam gambar 3 di bawah ini  

 
Gambar 3. Portofolio Aplikasi [7] 

 
Model ini mengusulkan sebuah analisis, dan 

perencanaan dari semua potensi aplikasi yang ada ke 
dalam empat kategori berdasarkan penilaian 
pentingnya aplikasi saat ini dan yang akan datang.  
 Strategic : Aplikasi menciptakan atau 

mendukung perubahan, bagaimana organisasi 
melaksanakan bisnisnya, dengan tujuan untuk 
memberikan keunggulan kompetitif.  

 Key operational : Aplikasi yang digunakan 
untuk mempertahankan operasi bisnis yang ada, 
membantu untuk menghindari kerugian.  

 Support : Aplikasi yang meningkatkan efisiensi 
bisnis dan efektivitas manajemen, tetapi tidak 
mempertahankan bisnis atau memberikan 
keunggulan kompetitif.  

 High potential : Aplikasi inovatif yang dapat 
menciptakan kesempatan mendapatkan 
keuntungan yang akan datang, tetapi belum 
terbukti.  
 

3.  Analisis Kebutuhan Bisnis dan Layanan 
SI/TI Internal dan Eksternal 

3.1  Value Chain (Rantai Nilai) 
Rantai nilai digunakan untuk menjelaskan 

aktifitas area fungsional utama di PT. X yang mana 
fungsi bisnisnya dikelompokkan ke dalam dua 
aktifitas yaitu aktifitas utama (primary activities) 
dan aktifitas pendukung (support activities) yang 
masing-masing dijelaskan lebih detil pada gambar di 
bawah ini: 

 
Gambar 4. Rantai Nilai PT. X 

3.2  Analisis SWOT 
Hasil analisis kekuatan, kelemahan, peluang, 

dan ancaman yang ada di PT. X. Hasil analisis ini 
diperoleh dari hasil wawancara untuk masing-
masing bagian: 

Tabel 1. Analisis SWOT PT. X 
Kekuatan : 
1. Memiliki kerjasama 

yang banyak dengan 
klien. (Daftar klien 
terlampir pada 
Lampiran B. Daftar 
Klien PT. X)   

2. Memiliki tenaga 
desainer yang kreatif 
untuk desain iklan 
kolom 

3. Memiliki tenaga ahli 
IT khusus 

4. Aplikasi yang 
mendukung proses 
kerja 

5. Termasuk dalam 3 
besar dalam media 
iklan 

6. Membuka peluang 
bagi setiap orang untuk 
ikut mengiklan di PT. 
X 

Kelemahan : 
Bagian Front Office : 
 Kurang teliti 

dalam input iklan 
Bagian IT : 

 Banyaknya virus 
di jaringan yang 
membuat lambat 
kerja sistem  

Bagian Marketing : 
 Kurangnya 

informasi dan 
relasi terhadap 
klien dan 
pelanggan baru 

Bagian Penagihan : 
 Kurang disiplin 

waktu penagihan 
 Data penagihan 

piutang yang tidak 
terkontrol 

 Kesalahan 
perhitungan saat 
menagih 

Peluang : 
1. Menjadi biro iklan di 

posisi no.1 supaya 
lebih dikenal 
masyarakat 

2. Mengembangkan iklan 
tidak melalui media 
cetak saja tetapi bisa 
dikembangkan ke 
media elektronika 
seperti televisi dan 
juga billboard. 

3. Menjadi event 
organizer suatu acara. 

Ancaman : 
1. Pesaing yang 

memberikan 
diskon lebih besar 

2. Tipuan dari 
pengiklan yang 
tidak bayar 

3. Agen yang 
bangkrut 

4. Konsumen salah 
iklan tidak mau 
bayar 

5. Pengiklan tidak 
mengakui iklan 
yang sudah dimuat 

 
3.3 Kerangka Kerja Porter’s Five Forces  

Analisis lingkungan bisnis eksternal PT. X 
dilakukan dengan menggunakan kerangka kerja 
Michael Porter untuk mengenali tekanan bisnis yang 
menunjang organisasi. masing-masing sebagai 
berikut: 

Tabel 2. Tabel Kerangka Kerja Porter’s Five 
Forces PT. X 

Kompetitor Dari PT. X 
a. Memiliki klien yang lebih banyak dari PT. X 

karena sudah berdiri lebih lama 
b. Omset dan relasi agen atau pemasang langsung 

yang lebih banyak 
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c. Menjadi biro iklan nomor 1 dengan omset 
penjualan yang lebih banyak 

d. Selain iklan juga mengelola suatu media iklan 
yang lain yang lebih lengkap 

e. Pelayanan berkelanjutan dan citra perusahaan 
yang dianggap sudah sangat memuaskan   

Pendatang Baru 
a. Penawaran iklan dengan diskon lebih besar dan 

desain yang lebih menarik 
b Konsumen direbut karena penawaran yang lebih 

baik 
c. Tawaran dan diskon yang diberikan pendatang 

baru dapat merebut pangsa pasar 
Produk/Jasa Pengganti 
a Iklan di media lain yang lebih dikenal dan tepat 

sasaran 
Contoh : Media Kompas lebih banyak dikenal 
di seluruh Indonesia 

b. Penggunaan media iklan yang lain seperti 
banner, billboard 

c. Media elektronik yang lebih sering dilihat oleh 
semua kalangan 
Contoh : Televisi 

d. Adanya media jejaring sosial Internet yang 
memberikan layanan iklan gratis 
Contoh : Facebook 

Kekuatan Menawar Penyedia 
a. Biro lain memberikan diskon yang lebih kepada 

agen sehingga memilih biro yang lain tersebut 
b. Pemberian umur piutang yang lebih panjang 

untuk iklan display 
c. Hutang yang belum lunas membuat agen atau 

pemasang iklan memasang di biro lain 
Kekuatan Menawar Pelanggan 
a. Pengiklan baris/kolom yang tidak mau bayar 

karena salah iklan 
b. Diskon yang diberikan lebih besar untuk 

membuat agen atau pemasang loyal 
 
3.4 Analisis Lingkungan SI/TI Internal  

Dalam menjalankan usahanya PT. X memiliki 
sistem aplikasi dengan basis data yang terintegrasi. 
Berikut ini adalah tabel program aplikasi dan fungsi 
dari masing-masing: 

Tabel 3. Program Aplikasi dan Fungsi di PT. X 
No Aplikasi Fungsi 
1. Iklan a. Input data iklan untuk 

kemudian dilakukan 
pemesanan ke media 

b. Mengecek order dengan 
media yang sudah dimuat 
kemudian membuat Order 
Transaksi Iklan (OTI)  

c. Membuat Berita Acara 
Koreksi Iklan untuk iklan 
yang tidak dimuat, 

d. Membuat Laporan Penjualan, 
2.  Kas a. Input data pembayaran klien 

berdasarkan Bukti Serah 
Terima Collector untuk 
kemudian dibuatkan Bukti 
Setor Pembayaran Iklan, 

b. Membuat Bukti Penerimaan 
Kas/Bank 

c. Mengelola Kas Kecil dan 
Giro/Cek yang diterima 

3. Akuntansi a. Membuat Faktur Pajak, 
b. Membuat perhitungan 

pembayaran dengan media, 
c. Membuat Laporan Pajak. 
d. Membuat program dan 

anggaran serta laporan 
akuntabilitas kinerja 
perusahaan, keuangan dan 
penyiapan bahan evaluasi 

4. Desain a. Membuat desain iklan kolom 
dan display yang akan dimuat 
media, 

5. Piutang a. Mencocokan tagihan yang 
tertagih dengan uang yang 
diterima kemudian tagihan 
yang tidak tertagih diambil 
kembali kwitansinya 

b. Membuat Laporan Penerimaan 
Collector 

 
3.5 Analisis Lingkungan SI/TI Eksternal  

Aplikasi SI/TI yang berjalan di PT. X saat ini 
merupakan aplikasi yang dibuat oleh seorang 
programmer Media Koran dimana setiap biro yang 
ada harus memiliki program aplikasi yang sudah 
terstandardisasi Media Koran tersebut. Pengiriman 
data (iklan baris dan iklan kolom) sudah 
dikelompokkan berdasar format tertentu. 

 
3.6 Portofolio Aplikasi Saat Ini 

Dari hasil analisis, aplikasi yang sudah berjalan 
dan digunakan dalam proses bisnis untuk mencapai 
visi, misi, tujuan dan sasaran PT. X. Klasifikasi 
aplikasi ke dalam portofolio dengan spesifikasi 
aplikasi yang dimiliki perusahaan dan sudah sesuai 
dengan kebutuhan proses bisnis.  

Tabel 4. Hasil Pemetaan Portofolio Aplikasi 
PT. X Saat Ini 

STRATEGIC HIGH POTENTIAL 
~ Aplikasi Akuntansi 
~ Aplikasi Desain 

 

~ Aplikasi Iklan 
~ Aplikasi Kas 
~ Aplikasi Piutang 

~ Aplikasi Iklan 
~ Aplikasi Kas 

KEY OPERATION SUPPORT 
 
4.  Portofolio Aplikasi dan Strategi Layanan 

Teknologi Informasi 
4.1 Portofolio Aplikasi Hasil Analisis Rantai 

Nilai  
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Usulan rekomendasi untuk rantai nilai 
bertujuan untuk memahami aplikasi dan layanan apa 
yang seharusnya perusahaan rencanakan dan adakan 
untuk meningkatkan produktifitas pada proses bisnis 
yang berjalan. Usulan aplikasi pada aktifitas inbound 
logistics adalah aplikasi yang dapat membaca hasil 
scan dengan kertas OMR (Optical Mark 
Recognition). Hal ini dilakukan untuk mengurangi 
kesalahan pada saat input data baris.  

 
4.2 Portofolio Aplikasi dan Strategi Hasil 

Analisis SWOT 
Beberapa strategi yang dapat digunakan dari 

analisis SWOT adalah sebagai berikut: 
 Dari kerjasama klien yang sudah ada dapat 

ditingkatkan lagi untuk dapat menjadi biro iklan 
dengan posisi no.1 di kota Bandung. 

 Melakukan observasi tentang media iklan 
elektronik seperti bagaimana dapat ikut serta dan 
menjadi bagian dalam periklanan elektronik. 

 Memberikan peluang umur piutang yang lebih 
panjang kepada agen atau pemasang iklan 
dengan terlebih dahulu melakukan perhitungan 
sehingga tidak rugi. 

 Membuat acara spesial pada perayaan hari 
tertentu guna menjalin keakraban  kepada klien. 
Contoh : Buka puasa bersama 

 Ikut serta dalam setiap acara besar yang diadakan 
oleh Media Iklan sehingga dapat menjalin 
banyak relasi. 
Usulan strategi layanan dan aplikasi untuk 

mengatasi kelemahan dari masing-masing bagian 
adalah sebagai berikut : 
Bagian IT 

Pada bagian IT akan melakukan proteksi dan 
setting keamanan terhadap komputer dan jaringan 
yang digunakan. Proteksi dan setting yang dilakukan 
adalah sebagai berikut: 
o Melakukan update anti virus secara berkala 
o Mengunci semua colokan flash disc untuk semua 

komputer kecuali bagian Desain. Hal ini 
dilakukan karena seringkali virus dapat masuk ke 
komputer melalui media penyimpanan eksternal.  

o Untuk bagian Desain tidak terhubung pada 
jaringan dan colokan flash disc tidak diproteksi 
untuk menerima data iklan kolom yang akan 
didesain. 

o Jaringan komputer yang terhubung pada Local 
Area Network (LAN) tidak dibuka untuk 
internet. 

o Untuk keperluan data yang harus dicari di 
internet disediakan komputer khusus yang 
terhubung ke internet 

Bagian Marketing 
Bagian marketing tidak dapat melakukan 

sendiri penggantian diskon yang baru dimana proses 
penggantian diskon harus dilakukan oleh bagian IT 
yang membuat program. Usulan aplikasi yang 

seharusnya direncanakan untuk diadakan pada 
bagian ini adalah Aplikasi Input Diskon.  
Bagian Penagihan 

Strategi yang bisa dilakukan dalam 
penanganan masalah kurang disiplin penagihan 
dengan menambah tenaga penagih (debt collector) 
agar penarikan piutang lebih cepat sehingga 
memperpendek umur piutang.  

 
4.3 Rekomendasi Strategi Hasil Analisis 

Kerangka Kerja Porter’s Five Forces 
Strategi Untuk Kompetitor dan Pendatang Baru: 
 Ikut serta dalam setiap acara besar yang diadakan 

oleh Media Iklan sehingga dapat menjalin 
banyak relasi. 

 Memberikan peluang umur piutang yang lebih 
panjang kepada agen atau pemasang iklan 
dengan terlebih dahulu melakukan perhitungan 
sehingga tidak rugi. 

 Meningkatkan citra perusahaan dengan promosi 
baik melalui iklan di Media Koran Nasional 
maupun langsung pendekatan ke klien 

 Melakukan observasi tentang media iklan 
elektronik seperti bagaimana dapat ikut serta dan 
menjadi bagian dalam periklanan elektronik. 

Strategi Untuk Produk/Jasa Pengganti : 
 Untuk strategi yang dilakukan dalam 

menghadapi tekanan terhadap produk/jasa 
pengganti tidak menjadi masalah yang besar 
karena target dari iklan tergantung dari kalangan 
dari pemasang iklan 

Strategi Untuk Kekuatan Menawar Penyedia & 
Pelanggan : 
 Pemberian umur piutang yang lebih dengan 

perhitungan yang tidak membuat rugi 
 Kerjsama yang saling menguntungkan dengan 

pihak Media Iklan yang memberikan batasan dan 
larangan bagi agen atau pemasang yang belum 
melunasi utang di tempat lain. 

 Melakukan konfirmasi yang jelas baik untuk 
iklan kolom maupun baris sebelum dimuat di 
Media. 
 

4.4  Portofolio Aplikasi Hasil Analisis 
Lingkungan SI/TI Internal  
Analisis lingungan SI/TI internal hasil 

wawancara yang dilakukan pada PT. X untuk 
mengidentifikasi aplikasi yang telah dimiliki namun 
perlu ditingkatkan yaitu : 
Aplikasi Kas dengan fitur tambahan yaitu : 
 Cetak Faktur Piutang Berdasar Abjad 

(Harian/Bulanan)  
Aplikasi Piutang dengan fitur tambahan yaitu : 
 Cetak Laporan Umur Piutang Habis Waktu 
 Cetak Bukti Serah Terima Kolektor Per Periode 
 Form Input Tagihan Pembayaran (tunai/giro/kas 

bon) 
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4.5 Aplikasi Yang Belum Dimiliki dan 
Direncanakan Untuk Diadakan 
Hasil wawancara diperoleh aplikasi yang 

belum dimiliki dan seharusnya direncanakan untuk 
pengadaannya yaitu aplikasi Customer Relationship 
Management (CRM). Aplikasi ini nantinya 
digunakan perusahaan untuk dapat menjalin 
keakraban dengan klien, pelanggan dan mitra 
sehingga dapat meningkatkan omset dan keuntungan 
bagi perusahaan. Bentuk yang akan dilakukan yaitu 
pengadaan aplikasi yang dapat mengirimkan pesan 
singkat untuk suatu event tertentu sebagai salah satu 
bentuk perhatian perusahaan kepada pelanggan setia. 
Selain itu juga mungkin dapat dikembangkan 
aplikasi dashboard yang dapat menampilkan jumlah 
terbanyak pemasang iklan satu tahun untuk dapat 
diberi penghargaan atau hadiah 

 
4.6 Portofolio Aplikasi Yang Perlu 

Dikembangkan dan Diadakan 
Tabel 5 di bawah ini merupakan hasil 

klasifikasi aplikasi yang sudah dimiliki PT. X 
ditambah dengan layanan aplikasi yang baru ke 
dalam portofolio. Aplikasi yang diharapkan oleh PT. 
X dibagi menjadi dua kategori yaitu Aplikasi Yang 
Telah Dimiliki Perlu Ditingkatkan dan Aplikasi 
Yang Belum Dimiliki Dan Direncanakan Untuk 
Diadakan.  

 
Tabel 5. Portofolio Aplikasi PT. X Yang Perlu 

Dikembangkan Dan Diadakan 
STRATEGIC HIGH POTENTIAL 
~ Aplikasi Akuntansi (AKu) 
~ Aplikasi Desain (AD) 
** Aplikasi Input Diskon 

** Aplikasi Customer 
Relationship Management 

~ Apliksi Iklan (AI) 
** (AI) – Aplikasi Input OMR 
~ Aplikasi Kas (AKa) 
() (AKa) – Cetak Faktur Piutang 
Berdasar Abjad 
~ Aplikasi Piutang (AP) 
() (AP) – Cetak Laporan Umur 
Piutang Habis Waktu 
() (AP) – Cetak Bukti Serah 
Terima Kolektor Per Periode 
() (AP) – Form Input Tagihan 
Pembayaran  

~ Aplikasi Iklan (AI) 
** (AI) – Aplikasi Input 
OMR 
~ Aplikasi Kas (AKa) 
() (AKa) – Cetak Faktur 
Piutang Berdasar Abjad 
~ Aplikasi Piutang (AP) 
() (AP) – Cetak Laporan 
Umur Piutang Habis Waktu 
() (AP) – Form Input Tagihan 
Pembayaran 
 

KEY OPERATION SUPPORT 

 
Keterangan ; 
~ Aplikasi Yang Telah Dimiliki Saat Ini 
 () Aplikasi Yang Telah Dimiliki Perlu Ditingkatkan  
** Aplikasi Yang Belum Dimiliki Dan 
Direncanakan Untuk Diadakan 
 
5.  Penutup 
5.1.  Kesimpulan 

Setelah mengadakan penelitian pada PT. X 
maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai 
berikut:  
1. Analisis dengan menggunakan metodologi yang 

dikemukakan John Ward & Joe Peppard sudah 
berhasil dilakukan untuk mengetahui kondisi saat 

ini PT. X yaitu dapat diketahui lingkungan bisnis 
internal, lingkungan bisnis eksternal, lingkungan 
SI/TI internal, dan lingkungan SI/TI eksternal. 

2. Isi dari portofolio aplikasi yang dibuat 
berdasarkan observasi dan wawancara yang 
mengidentifikasi tentang 3 hal yaitu : Aplikasi 
apa saja yang telah dimiliki dan sesuai dengan 
kebutuhan proses bisnis, Aplikasi apa yang telah 
dimiliki dan perlu ditingkatkan,  Aplikasi apa 
yang belum dimiliki dan direncanakan untuk 
diadakan. 

3. Dari hasil identifikasi terdapat 3 kategori aplikasi 
yang diklasifikasikan ke dalam portofolio yaitu 
Aplikasi yang telah dimiliki dan sesuai dengan 
kebutuhan proses bisnis; Aplikasi yang telah 
dimiliki namun perlu ditingkatkan; dan Aplikasi 
yang belum dimiliki dan seharusnya 
direncanakan untuk pengadaannya. 
  

5.2  Saran 
Beberapa saran yang dapat digunakan sebagai 

hasil pembahasan dan pengembangan lebih lanjut:  
1. Portofolio aplikasi yang dibuat di masa 

mendatang dapat digunakan sebagai dasar 
perusahaan untuk mengembangkan lagi aplikasi 
yang disesuaikan terhadap perubahan-perubahan 
yang ada sehingga dapat memberikan perbaikan 
berkelanjutan dan nilai tambah bagi perusahaan. 

2. Hasil portofolio aplikasi di setiap perusahaan 
akan berbeda satu sama lain karena disesuaikan 
dengan kebutuhan bisnis yang ada. 
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Abstrak 

Penilaian kinerja dosen (KIDO) merupakan salah satu aktivitas rutin yang dilakukan untuk menilai kinerja dosen 
tetap di Universitas Bina Darma Palembang. Aktivitas ini dilakukan oleh Biro Penjaminan Mutu (BPM) secara 
reguler. Profesionalisme seorang dosen akan terlihat dari kinerjanya dalam melaksanakan tugas pengajaran, 
penelitian dan pengabdian masyarakat serta aktivitas internal lainnya. Pencapaian aspek tri-darma perguruan 
tinggi merupakan kriteria unsur utama dalam menilai kinerja dosen disamping penilaian dari mahasiswa. Pada 
penelitian ini, kriteria statistik Multiple-Attribute Decision Making digunakan untuk memperhitungkan berbagai 
atribut, kondisi dan pengaruhnya satu sama lain terhadap nilai kinerja dosen. Metode yang diusulkan diujikan 
pada data kinerja 3 orang dosen. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa teknik ini bekerja lebih baik 
dibandingkan teknik yang saat ini digunakan.  

 
Kata kunci: Penilaian Kinerja, Sistem Pendukung Keputusan, Logika fuzzy, Kriteria MADM 
 
 
1. Pendahuluan 

Memiliki dosen, staff tenaga pengajar, yang 
professional merupakan sebuah keharusan bagi 
perguruan tinggi dalam melaksanakan proses 
pendidikan yang bermutu, demikian halnya dengan 
Universitas Bina Darma. Untuk itu, universitas 
selalu mendorong peningkatan profesionalitas 
dosen, dan meningkatkan kualitas sistem 
manajemen tenaga kependidikan.  

Untuk mengetahui tingkat profesionalitas dosen, 
dilakukan penilaian terhadap kemampuan dosen 
dalam melaksanakan proses pendidikan dan 
pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada 
masyarakat. tersebut. Penilaian dilakukan dengan 
mengukur kinerja masing-masing dosen dalam 
melaksanakan tugas dan kewajibannya. Rivai dan 
Basri (2004) menyatakan bahwa kinerja merupakan 
hasil seseorang secara keseluruhan selama periode 
tertentu di dalam melaksanakan tugas, seperti 
standar hasil kerja, target atau sasaran, atau kriteria 
yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah 
disepakati bersama,  

Penilaian kinerja telah dilakukan Universitas 
Bina Darma untuk mengukur dan mengevaluasi 
kinerja dosen secara regular setiap semesternya. 
Tingkat Kinerja Dosen (KIDO) ditentukan 

berdasarkan hasil aktivitas dosen dalam pengajaran, 
penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan 
aktivitas internal lainnya. Metode kuantitatif 
digunakan untuk menghitung total nilai dengan 
teknik rata-rata sederhana menggunakan skala 
interval. 

Penggunaan metode ini secara sederhana dan 
efektif dapat menentukan siapa mereka yang 
memiliki nilai KIDO terbesar maupun terkecil. 
Namun metode yang digunakan saat ini memiliki 
beberapa kelemahan mendasar, diantaranya tidak 
dapat memperhitungkan aspek-aspek kualitatif 
kinerja dosen yang cukup beragam dan kompleks. 
Mengingat banyaknya cabang penentuan keputusan, 
maka diperlukan sebuah teknik yang dapat pula 
memperhitungkan berbagai factor kualitatif ini. 

Dalam paper ini, penulis menawarkan 
penggunaan pendekatan Fuzzy Multi-Attribute 
Decision Making (FMADM) dalam menghitung 
nilai KIDO setiap dosen Universitas Bina Darma. 
Pendekatan ini mampu memodelkan berbagai 
kriteria pengambilan keputusan dalam menghitung 
nilai kinerja dosen. 

 
 

No Makalah : 216
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1 MODEL ANALISIS FUZZY-MADM 

FMADM adalah suatu metode yang digunakan 
untuk mencari alternatif optimal dari sejumlah 
alternatif dengan kriteria tertentu (Kusumadewi, 
dkk, 2006).  Teknik ini telah berhasil 
dimplementasikan di berbagai aspek (Dyer, et.al, 
1992; Agalgaonkar, et.al, 2005; Jafari & Zaredar, 
2010)  

Algoritma FMADM (Kusumadewi) adalah: 
1) Memberikan nilai setiap alternatif (Ai) pada 

setiap kriteria (Cj) yang sudah ditentukan, 
dimana nilai tersebut di peroleh berdasarkan 
nilai crisp; i=1,2,…m dan j=1,2,…n. 

2) Memberikan nilai bobot (W) yang juga 
didapatkan berdasarkan nilai crisp. 

3) Melakukan normalisasi matriks dengan cara 
menghitung nilai rating kinerja  ternormalisasi 
(rij) dari alternatif Ai pada atribut Cj 
berdasarkan persamaan yang disesuaikan 
dengan jenis atribut (atribut  
keuntungan/benefit = MAKSIMUM atau 
atribut biaya/cost=MINIMUM).      Apabila 
berupa artibut keuntungan maka nilai crisp 
(Xij) dari setiap kolom atribut dibagi dengan 
nilai crisp MAX (MAX Xij) dari tiap kolom, 
sedangkan untuk atribut biaya, nilai crisp MIN 
(MIN Xij) dari tiap kolom atribut dibagi 
dengan nilai crisp (Xij) setiap kolom. 

4) Melakukan proses perankingan dengan cara 
mengalikan matriks ternormalisasi (R) dengan 
nilai bobot (W). 

5) Menentukan nilai preferensi untuk setiap 
alternatif (Vi) dengan cara menjumlahkan hasil 
kali antara matriks ternormalisasi (R) dengan 
nilai bobot (W). Nilai Vi yang lebih besar 
mengindikasikan bahwa alternatif Ai lebih 
terpilih.                        
              

Berdasarkan algoritma di atas, berikut ini adalah 
kerangka pemikiran dalam penelitian ini : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Kerangka Pemikiran 

2. Analisis Sistem 

2.1 Analisis Kebutuhan Input 
Data yang digunakan dalam proses pengambilan 

keputusan penentuan nilai kinerja dosen (KIDO) 
adalah berupa data dengan beberapa nilai kriteria, 
yang diperoleh melalui penyebaran formulir dan 
angket penilaian dosen.  

Data yang diproses adalah data tri-darma 
Perguruan Tinggi meliputi data: (a) Pengajaran, (b) 
Penelitian, (c) Pengabdian Kepada Masyarakat, dan 
(d) Aktivitas internal. 

Komponen data pengajaran, meliputi: jumlah 
kehadiran dalam memberikan perkuliahan; 
Ketepatan waktu dalam menyerahkan soal ujian 
mahasiswa; Ketepatan waktu dalam meng-entry 
hasil nilai ujian; dan Pembuatan bahan 
ajar/slide/modul/diktat dalam satu semester. 

Komponen data penelitian, meliputi: Jumlah 
penelitian yang diseminarkan; Jumlah penelitian 
yang pernah dimuat di jurnal; Jumlah artikel yang 
pernah dimuat di media masa (majalah, koran); 
Menjadi pembicara dalam seminar, lokakarya, 
workshop (internal); Menjadi pembicara dalam 
seminar, lokakarya, workshop (eksternal); dan 
Menjadi peneliti/melakukan riset bekerja dengan 
pihak sponsor/stakeholder. 

Komponen Pengabdian Kepada Masyarakat, 
meliputi: Jumlah pengabdian masyarakat yang telah 
diikuti, dan Jumlah organisasi kemasyarakatan/ 
profesi yang diikuti. 

Komponen Aktivitas Internal, meliputi: Tingkat 
kehadiran/absensi; Jumlah seminar, lokakarya yang 
pernah diikuti (Regional); Jumlah seminar, 
lokakarya yang pernah diikuti (Nasional dan 
Internasional); Jumlah seminar, lokakarya, worshop 
untuk meningkatkan kompetensi/skill yang pernah 
diikuti; dan Mengikuti kepanitiaan (wisuda, 
seminar, kegiatan akademik lainnya) 

 

2.2 Analisis Kriteria Sistem  
Seperti telah dijelaskan pada bagian 

pendahuluan, penilaian terhadap kinerja dosen tetap 
UBD diukur dengan menggunakan beberapa kriteria 
yaitu : (a) aktivitas dosen dalam melaksanakan tri 
darma perguruan tinggi meliputi pengajaran, 
penelitian dan pengabdian masyarakat serta 
aktivitas internal. Indikator lainnya adalah (b) 
penilaian mahasiswa terhadap aktivitas dosen dalam 
proses belajar mengajar, yang dilakukan melalui 
pengisian kuisioner. 

Selanjutnya masing-masing indikator tersebut 
dijadikan sebagai kriteria untuk menentukan nilai 
kinerja dosen dan himpunan fuzzy-nya yang 

Kriteria  
Kinerja 
Dosen 

Fuzzy  
Multiple Attribute 
Decision Making 

 
Processing 

Decision 

Rules & 
State  Condition 
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selanjutnya diperlakukan sebagai input ke dalam 
sistem FMADM (dalam hal ini disebut sebagai Ci) 

Kriteria yang digunakan dalam menentukan 
nilai kinerja dosen disusun sebagai berikut:  
C1 = Jumlah kehadiran dalam memberikan      

perkuliahan 
C2  =  Ketepatan waktu dalam menyerahkan soal 

ujian mahasiswa 
C3  = Ketepatan waktu dalam mengentri hasil nilai 

ujian  
C4  = Pembuatan bahan ajar/slide/modul/diktat  

dalam satu semester 
C5  =  Jumlah penelitian yang diseminarkan 
C6  = Jumlah penelitian yang pernah dimuat di 

jurnal 
C7  = Jumlah artikel yang pernah dimuat di media 

masa (majalah, koran) 
C8  = Menjadi pembicara dalam seminar, 

lokakarya, workshop (internal) 
C9  = Menjadi pembicara dalam seminar, 

lokakarya, workshop (eksternal) 
C10 = Menjadi peneliti/melakukan riset bekerja 

dengan pihak sponsor/stakeholder 
C11 = Jumlah pengabdian masyarakat yang telah    

diikuti 
C12 = Jumlah organisasi kemasyarakatan/profesi 

yang diikuti  
C13 = Tingkat kehadiran/absensi 
C14 = Jumlah seminar, lokakarya yang pernah  

diikuti (Regional) 
C15 = Jumlah seminar, lokakarya yang pernah 

diikuti (Nasional dan Internasional) 
C16 = Jumlah seminar, lokakarya, worshop untuk 

meningkatkan kompetensi/skill yang pernah 
diikuti  

C17 = Mengikuti kepanitiaan (wisuda, seminar, 
kegiatan akademik lainnya) 

C18 = Ketepatan waktu dalam proses belajar 
mengajar (masuk dan keluar) 

C19 = Memberikan Satuan Acara Pembelajaran 
C20 = Memberikan motivasi kepada mahasiswa 
C21 = Penguasaan materi yang diajarkan 
C22 = Penggunaan alat bantu (komputer, internet, 

dll) dalam proses pembelajaran 
C23 = Penggunaan buku literatur terbaru dalam 

proses pembelajaran 
C24 = Penggunaan bahasa asing dalam proses 

pembelajaran  
C25 = Memberikan kesempatan tanya jawab dalam 

proses pembelajaran 
C26 = Komunikasi selama proses bimbingan 
C27 = Kecukupan waktu untuk mahasiswa 

berkonsultasi 
C28 = Memberikan motivasi untuk menyelesaikan  

TA/PKL 

C29 = Memberikan masukan, arahan dan solus atas 
suatu  permasalahan 

C30 = Perilaku dosen dalam proses bimbingan 
 

Dari masing-masing kriteria tersebut 
selanjutnya akan dikonversikan dengan bilangan 
fuzzy-nya. 

 

2.3 Analisis Kebutuhan Ouput 
Keluaran yang dihasilkan dari penelitian ini 

adalah nilai kinerja masing-masing dosen dan 
urutan nilai kinerja dosen dari yang terbesar sampai 
yang terkecil. Nilai outputnya berupa alternatif yang 
memiliki nilai tertinggi dibandingkan dengan 
alternatif nilai yang lain.  

 

2.4 Analisis Kinerja Dosen 
Penilaian aktivitas dosen dilakukan dengan 

memberi skor nilai: a = 4, b = 3, c = 2, d = 1 dan e = 
0 terhadap pertanyaan angket, dengan total aktivitas 
Dosen = (Pengajaran x 0.50) + (Penelitian x 0.20) + 
(Pengabdian Kepada Masyarakat x 0.15) + 
(Aktivitas Internal x 0.15) 

Penilaian mahasiswa terhadap dosen-nya 
dilakukan dengan menjawab angket dengan skor 
nilai: a = 2, b = 1, dan c = 0. Dengan rumus 
penilaian sbb = (Instrument sikap dan Perilaku 
Dosen Dalam Mengajar x 0.60) + (Instrument sikap 
dosen dalam membimbing TA/PKL x 0.40) 

Penilaian Akhir Untuk Kinerja Dosen adalah: 

 
 
Tabel 2 Kriteria Penilaian KIDO 

Score Asli Score Equivalen Keterangan 
0 - 3.26 0 - 1.9 Sangat Kurang 

3.27 - 6.53 2.0 - 2.49 Kurang 
6.54 - 9.80 2.5 - 2.9 Cukup 

9.81 - 13. 07 3.0 - 3.49 Baik 
13.08 - 16.34 3.5 - 4.0 Sangat Baik 

 

2.5 Analisis Logika Proses 
Sistem pendukung keputusan untuk mengolah 

data nilai kinerja dosen tetap UBD dirancang dan 
dibangun dengan menerapkan logika fuzzy multi- 
atribute decision making yang disesuaikan dengan 
kondisi dari ketentuan penilaian kinerja dosen tetap 
UBD yang ada. Proses penilaian sebagai berikut:  
a) Memberikan nilai setiap alternatif  pada setiap 

kriteria. 
Kriteria yang digunakan meliputi komponen tri 
darma perguruan tinggi dengan distribusi sbb: 
aspek pengajaran 4 kriteria, penelitian 6 
kriteria, pengabdian kepada masyarakat 2 
kriteria, dan aktivitas internal 5 kriteria. Selain 
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itu terdapat komponen penilaian mahasiswa 
terhadap sikap dan perilaku dosen dalam 
mengajar dan membimbing TA/PKL sebanyak  
13 kriteria. Total kriteria yang digunakan 
adalah sebanyak 30 kriteria. 

b) Memberikan nilai bobot (W) 
Nilai bobot diberikan untuk semua kriteria 
berdasarkan komponen masing-masing, sebagai 
berikut : 
 Komponen pengajaran  terdiri  dari  4    

kriteria    memiliki   bobot (w) = 0.50 
 Komponen penelitian terdiri dari 6 kriteria 

memiliki bobot (w) = 0.20 
 Komponen pengabdian masyarakat terdiri 

dari 2 kriteria memiliki bobot (w) = 0.15 
 Komponen  aktivitas  internal  terdiri dari 5 

kriteria memiliki bobot (w) = 0.15 
 Komponen sikap dan perilaku dosen dalam 

mengajar terdiri dari 8 kriteria memiliki 
bobot (w) = 0.30 

 Komponen sikap dan perilaku dosen dalam 
membimbing TA/PKl terdiri dari 5 kriteria 
dengan bobot (w) = 0.20 

c) Melakukan normalisasi Matriks 
Normalisasi matriks dilakukan dengan cara 
membagi setiap nilai setiap kriteria dengan 
nilai maksimum dari kelompok kriteria. 

d) Melakukan proses perankingan dengan cara 
mengalikan matriks ternormalisasi (R) dengan 
nilai bobot (W). 

e) Menentukan nilai preferensi untuk setiap 
alternatif (Vi) dengan cara menjumlahkan hasil 
kali antara matriks ternormalisasi (R) dengan 
nilai bobot (W). 

 
 
3. Perancangan Sistem 
3.1 Use Case Diagram 

Gambar 2. Use Case Diagram 

3.2 Class Diagram 

 

Gambar 3. Class Diagram 

 

3.3 Data Flow Diagram (DFD) 
Pada DFD level 1 user dapat melakukan proses 

input, hapus dan edit data dosen dan data kinerja 
dosen serta menampilkan laporan kinerja dosen 
baik perdosen maupun secara keseluruhan. 

 
 

Gambar 4. DFD Level 1 
 
 

4. Implementasi Model FMADM dan Hasil 
Penelitian 

Berdasarkan algoritma fuzzy MADM, berikut 
ini disajikan penyelesaian penentuan nilai kinerja 
dosen berdasarkan kriteria yang ada. Kriteria yang 
digunakan sebanyak 30 kriteria. Selanjutnya 
diujicobakan terhadap data nilai KIDO 3 (tiga) 
orang dosen sebagai berikut: 

 
Tabel 3 Data KIDO untuk satu semester 

Kriteria D1 D2 D3 Kriteria D1 D2 D3 
C1 16 14 13 C16 4 3 3 
C2 5 5 4 C17 4 3 3 
C3 5 5 6 C18 4 2 4 
C4 4 3 3 C19 4 4 3 
C5 6 4 4 C20 4 3 3 
C6 4 3 3 C21 4 4 4 
C7 4 3 2 C22 4 3 3 
C8 4 3 3 C23 4 3 4 
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C9 4 2 4 C24 4 3 2 
C10 4 3 3 C25 4 2 4 
C11 4 2 2 C26 4 3 3 
C12 4 3 2 C27 4 2 3 
C13 4 4 3 C28 4 3 3 
C14 4 3 4 C29 4 3 3 
C15 4 4 3 C30 4 2 3 

 

4.1 Penentuan Nilai Fuzzy  
Penentuan nilai setiap alternatif pada setiap 

kriteria dapat dilihat pada tabel berikut: 
 

Tabel 4 Penentuan Nilai Setiap Alternatif 
Kriteria D1 D2 D3 Kriteria D1 D2 D3 

C1 1 0.88 0.81 C16 1 0.75 0.75 
C2 1 1 0.8 C17 1 0.75 0.75 
C3 1 1 0.86 C18 1 0.5 1 
C4 1 0.75 0.75 C19 1 1 0.75 
C5 1 1 1 C20 1 0.75 0.75 
C6 1 0.75 0.75 C21 1 1 1 
C7 1 0.75 0.5 C22 1 0.75 0.75 
C8 1 0.75 0.75 C23 1 0.75 1 
C9 1 0.5 1 C24 1 0.75 0.5 
C10 1 0.75 0.75 C25 1 0.5 1 
C11 1 0.5 0.5 C26 1 0.75 0.75 
C12 1 0.75 0.5 C27 1 0.5 0.75 
C13 1 1 0.75 C28 1 0.75 0.75 
C14 1 0.75 1 C29 1 0.75 0.75 
C15 1 1 0.75 C30 1 0.5 0.75 

 

4.2 Penentuan Nilai Bobot (w) 
Berikut ini adalah nilai bobot untuk setiap 

kriteria: 
 

Tabel 5 Penentuan Nilai Bobot (w) 
Kriteria Bobot Kriteria Bobot Kriteria Bobot 

C1 0.50 C11 0.15 C21 0.30 
C2 0.50 C12 0.15 C22 0.30 
C3 0.50 C13 0.15 C23 0.30 
C4 0.50 C14 0.15 C24 0.30 
C5 0.20 C15 0.15 C25 0.30 
C6 0.20 C16 0.15 C26 0.20 
C7 0.20 C17 0.15 C27 0.20 
C8 0.20 C18 0.30 C28 0.20 
C9 0.20 C19 0.30 C29 0.20 
C10 0.20 C20 0.30 C30 0.20 

 

1.1 Melakukan Normalisasi Matriks 
 Dari hasil fuzzy 3 dosen diatas dapat dilihat 
bahwa nilai maksimum dari seluruh kriteria adalah 
1, maka hasil normalisasinya adalah bilangan itu 
sendiri. Hal ini disebabkan oleh nilai pembaginya 
yang sebesar 1. 

Berikut ini tabel hasil proses normalisasi : 
 

Tabel 6 Hasil Normalisasi Matriks 
Kriteria D1 D2 D3 Kriteria D1 D2 D3 

C1 1 0.88 0.81 C16 1 0.75 0.75 
C2 1 1 0.8 C17 1 0.75 0.75 
C3 1 1 0.86 C18 1 0.5 1 

C4 1 0.75 0.75 C19 1 1 0.75 
C5 1 1 1 C20 1 0.75 0.75 
C6 1 0.75 0.75 C21 1 1 1 
C7 1 0.75 0.5 C22 1 0.75 0.75 
C8 1 0.75 0.75 C23 1 0.75 1 
C9 1 0.5 1 C24 1 0.75 0.5 
C10 1 0.75 0.75 C25 1 0.5 1 
C11 1 0.5 0.5 C26 1 0.75 0.75 
C12 1 0.75 0.5 C27 1 0.5 0.75 
C13 1 1 0.75 C28 1 0.75 0.75 
C14 1 0.75 1 C29 1 0.75 0.75 
C15 1 1 0.75 C30 1 0.5 0.75 

 

4.3 Proses Perangkingan dan Penentuan Nilai 
Preferensi 

Nilai untuk baris 1, kolom 1 sampai 10 
 

Tabel 7 Hasil Normalisasi Matriks 
Kriteria D1 D2 D3 Kriteria D1 D2 D3 

C1 0,5 0,44 0,41 C16 0,15 0,11 0,11 
C2 0,5 0,5 0,4 C17 0,15 0,11 0,11 
C3 0,5 0,5 0,43 C18 0,3 0,15 0,3 
C4 0,5 0,38 0,38 C19 0,3 0,3 0,23 
C5 0,2 0,2 0,2 C20 0,3 0,23 0,23 
C6 0,2 0,15 0,15 C21 0,3 0,3 0,3 
C7 0,2 0,15 0,1 C22 0,3 0,23 0,23 
C8 0,2 0,15 0,15 C23 0,3 0,23 0,3 
C9 0,2 0,1 0,2 C24 0,3 0,23 0,15 
C10 0,2 0,15 0,15 C25 0,3 0,15 0,3 
C11 0,15 0,08 0,08 C26 0,2 0,15 0,15 
C12 0,15 0,11 0,08 C27 0,2 0,1 0,15 
C13 0,15 0,15 0,11 C28 0,2 0,15 0,15 
C14 0,15 0,11 0,15 C29 0,2 0,15 0,15 
C15 0,15 0,15 0,11 C30 0,2 0,1 0,15 

Nilai 70% 2.98 2.48 3.32 
Nilai 30% 1.02 0.74 0.84 
Total Nilai 4.00 3.22 3.16 

 

4.3 Proses Perhitungan Nilai Tertinggi dan 
Terendah 

 

Tabel 8 Index KIDO Tetap 
Variabel Bobot 

Nilai 
Nilai 

Terendah 
Nilai 

Tertinggi 
Tri-Darma Perguruan 
Tinggi 

   

Pengajaran 0.50 4 x 0 = 0 4x1 = 4(2.0) 
Penelitian 0.20 6 x 0 = 0 6x1 = 6(1.2) 
Pengabdian Kepada 
Masyarakat 

0.15 2 x 0 = 0 2x1 =  2(0.3) 

Aktivitas Internal 0.15 5 x 0 = 0 5x1 = 5(0.75) 
Jumlah  0 17 (2.97) 

Kuisioner Mahasiswa    
Sikap dan Perilaku 
Dosen Dalam Mengajar 

0.60 
 

 

8 x 0 = 0 
 
 

8 x 1 = 8 (2.4) 

Sikap Dosen Dalam 
Membimbing TA/PKL 

0.40 5 x 0 = 0 5 x 1 = 5(1.0) 
 

Jumlah  0 13.6(1.02) 
Total Nilai   4.00 
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4.4 Hasil 
Hasil dari penelitian ini adalah telah dirancang 

suatu sistem pendukung keputusan untuk 
menghitung dan menentukan nilai kinerja dosen 
dengan menerapkan metode Fuzzy MADM sebagai 
alternatif sistem dan perbandingan dari sistem 
pengolahan yang telah ada.  

 

 
Gambar 13. Form Penilaian Pengajaran 

 
 

 
Gambar 14 Form Penilaian Komponen Penelitian 

 
 

 
Gambar 15 Form Penilaian Komponen Pengabdian 

Kepada Masyarakat 
 

 

 
Gambar 16. Form Penilaian Komponen Kuisioner 

 
 

 

Gambar 17. Tampilan Nilai Kido per-Dosen 

 
 
5. Penutup 

Penelitian ini telah menghasilkan sebuah sistem 
pendukung keputusan untuk mengolah nilai kinerja 
dosen Universitas Bina Darma dengan menerapkan 
logika fuzzy multiple-atribute decision making. 

Dengan menerapkan logika FMADM, proses 
penilaian kinerja dosen UBD dapat mengakomodasi 
ketidakadilan penentuan batasan data dan nilai 
KIDO yang dihasilkan lebih mencerminkan kualitas 
individual dosen sesungguhnya. 

Dari penelitian ini juga diketahui bahwa 
semakin banyak sampel yang digunakan, maka 
tingkat validitas hasil pengolahan cenderung 
meningkat, dan sistem ini dapat mengakomodasi 
data sebenarnya secara nyata. 
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Abstrak 

Pengenalan citra dokumen teks dapat menjadi salah satu cara untuk membantu pelestarian kekayaan budaya dan 
kesusastraan, misalnya untuk pengenalan citra dokumen teks sastra Jawa yang merupakan salah satu kekayaan 
kesusastraan di Yogyakarta. Salah satu persoalan yang muncul dalam tahap pengenalan adalah ketidakcocokan 
hasil pengenalan dokumen, yaitu terdapat kesalahan dalam pengenalan yang disebabkan antara lain karena 
kualitas dokumen yang sudah berkurang, kualitas scanner maupun kekurangtepatan dalam preprosesing dan 
pengenalan citra dokumen. Paper ini menyodorkan sebuah gagasan penggunaan discrete-time Markov chain 
(DTMC) dalam sistem pembangunan matrik suku kata yang dibangun dari kombinasi hasil pengenalan oleh 
sistem dan pembacaan secara manual. Hasil dari matriks suku kata, yang menyajikan informasi rangkaian suku 
kata terdekat dari suatu suku kata beserta probabilitas terjadinya rangkaian suku kata yang bersesuaian, akan 
dapat dipergunakan untuk membantu post proses pengenalan, yaitu untuk menebak suku kata yang seharusnya 
sehingga menjadi rangkaian dari suku kata yang lain. Dari pengujian dengan sistem pembangun matriks suku 
kata, yang dilakukan pada dua buah halaman buku sastra Jawa dengan banyak suku kata 587, diperoleh 
kesimpulan bahwa sistem telah dapat mengenali suku kata dasar dan rangkaian suku kata dasar pembentuk 
dokumen dengan sangat baik, dengan waktu proses yang relatif  sangat cepat.   
 
Kata kunci : pengenalan citra dokumen, pengenalan aksara, rantai markov, DTMC.  
 
 
 
 
1. Pendahuluan 

 
Yogyakarta sebagai salah satu daerah istimewa 

di Indonesia adalah daerah yang terkenal akan 
kekayaan sejarah budayanya, termasuk kesenian, 
dan kesusastraan. Salah satu kekayaan sejarah yang 
tidak ternilai harganya adalah naskah-naskah Jawa 
yang masih banyak dijumpai di Yogyakarta, yaitu di 
Kraton Kasultanan, dan Pura Pakualaman. Apabila 
naskah-naskah tersebut dapat dikonversikan ke 
dalam format digital akan banyak manfaat yang 
dapat diraih, antara lain kualitasnya dapat diperbaiki, 
keberadaannya dapat diperpanjang, serta dapat 
dimanipulasi untuk kepentingan penelitian, misalnya 
untuk diterjemahkan secara otomatis ke dalam 
tulisan latin tanpa mengubah makna naskah asli. 

Persoalan muncul karena naskah kuno di 
Yogyakarta kebanyakan ditulis dengan 
menggunakan aksara Jawa, sementara komputer 
umumnya hanya mengenal dan merepresentasikan 
aksara Latin. Oleh karena itu, diperlukan suatu 
perangkat lunak yang mampu mengenali dokumen 
beraksara Jawa tersebut dan selanjutnya 
merepresentasikannya dalam komputer. Mengingat 

tidak semua orang mengenal aksara Jawa, maka 
akan lebih bermanfaat lagi apabila kemudian naskah 
beraksara Jawa tersebut dapat direpresentasikan pula 
dengan aksara Latin tanpa kehilangan maknanya. 

Perkembangan ilmu analisis citra dokumen, 
yaitu analisis pada  representasi visual dokumen 
kertas seperti jurnal, hasil faksimili, surat-surat 
kantor, lembar isian, dan lain-lain [4], membuka 
peluang besar untuk dimanfaatkan bagi pelestarian 
naskah-naskah kuno yang banyak ditemukan di 
Yogyakarta. O’Gorman dan Kasturi [2] memberikan 
tahapan-tahapan proses analisis citra dokumen yang 
dapat dimodifikasi untuk pengenalan citra dokumen 
sastra Jawa. Dimulai dengan tahap pengambilan data 
di mana data dari dokumen kertas akan dibaca 
dengan alat scan optik dan hasilnya disimpan 
sebagai file citra.  Dilanjutkan tahap pengolahan 
tingkat piksel yang bertujuan untuk menyiapkan 
dokumen citra, serta membuat fitur perantara untuk 
membantu mengenali citra. Tahap yang ketiga 
adalah tahap pengenalan karakter dengan tujuan 
untuk menerjemahkan sederetan karakter yang 
memiliki berbagai macam bentuk dan ukuran. 

No Makalah : 219
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Dalam tahap pengambilan data mungkin sekali 
terdapat persoalan dalam membaca citra dokumen 
antara lain adalah kualitas kertas maupun tinta yang 
sudah berkurang pada dokumen yang akan 
didigitalisasi, pencahayaan yang kurang pada saat 
pembacaan dokumen dengan scanner, ataupun 
akibat dari proses persiapan data awal atau 
preprocessing; misalnya binarisasi yang berakibat 
putusnya citra aksara atau citra suku kata yang 
semula sambung,; maupun juga adanya kemiripan 
antara aksara yang satu dengan aksara yang lain. 
Untuk persoalan yang ditimbulkan dari kemiripan 
yang sangat besar antara citra yang satu dengan yang 
lain, sebenarnya dapat diatasi jika dapat ditemukan 
ciri dari setiap citra dengan baik, sehingga bisa 
membedakan dengan baik citra yang satu dengan 
citra lainnya. Namun pencarian ciri atau ekstraksi 
ciri juga bukan merupakan hal yang mudah. 

Paper ini mencoba untuk menyodorkan sebuah 
gagasan tentang penggunaan discrete-time Markov 
chain (DTMC) dalam post-processing atau proses 
akhir pengenalan citra dokumen teks, yaitu saat di 
mana sistem sudah dapat mengenali citra dokumen 
yang diolah, namun hasil dari pengenalannya relatif 
kurang benar.  Gambar 1 berikut ini menyajikan 
gambaran kesalahan pengenalan yang muncul [6]. 

 

 
Terjemahannya: nguwuh namun dibaca ngusuh 

 

 
Terjemahannya: papaggen dibaca sasaggen 

 
Terjemahannya: wahana dibaca pahana 

 
Terjemahannya: sapa haranmu dibaca sasa haranmu 

Gambar 1. Contoh-contoh kesalahan pengenalan 
 

Untuk itu akan dibuat sebuah sistem yang akan 
dapat melakukan pemetaan suku kata dan rangkaian 
suku kata beserta probabilitas kemunculan suku-kata 
tersebut sehingga dapat menjadi alat bantu 
pemilihan suku kata ketika terjadi keragu-raguan 
atau kesalahan dalam pengenalan aksara yang 
ditemukan saat pengenalan citra dokumen teks 
berlangsung.  
 
2. DTMC (Discrete-Time Markov Chain) 
 

DTMC adalah salah satu kelas dalam proses 
stokastik, dengan sifat bahwa indeknya diskrit, dan 
ruang statenya juga diskrit. Ruang state adalah 
himpunan semua nilai-nilai yang mungkin muncul 

dari pengambilan variabel secara acak. Gambar 2 
memberikan contoh representasi sebuah DTMC 
sederhana, di mana state dilambangkan dengan 
lingkaran yang dapat diberi label angka 0,1, 2, dst. 
Probabilitas terjadinya kejadian 1 dari keadaan 0 
sebesar p, dan dari keadaan 0 ke 0 sebesar 1-p, 
karena berlaku sifat bahwa: 

 1
j

ijp             (1) 

Keputusan perubahan dari state satu ke state yang 
lain pada slot waktu tertentu dibuat secara acak 
berdasarkan kondisi saat ini.  

 
Gambar 2. Contoh DTMC sederhana 

 
Sebuah rantai Markov adalah suatu urutan dari 

variabel-variabel acak  ...,2,1,0, nX n  dengan 

sifat Markov yaitu bahwa distribusi hasil dari Xn+1 
hanya tergantung pada Xn, atau dengan kata lain 
bentuk ke depan hanya tergantung pada keadaan 
sekarang, dan tidak bergantung pada bentuk 
sebelumnya.  Secara formal hal tersebut di atas 
dinyatakan dengan: 
 

)|(),...,,|( 11111100   nnnnnnnn iXiXPiXiXiXiXP   (2) 

 
di mana ik adalah state yang dihasilkan dari proses 
stokastik untuk semua k = 0, 1, …, n [3,5].  
 
3. Analisis Kebutuhan Sistem 

 
Sangat mungkin sekali, pada saat 

pembangunan sistem pengenalan dokumen menemui 
berbagai kendala yang diakibatkan baik oleh kualitas 
dokumen yang akan dikenali, proses pembacaan 
dokumen, maupun pada saat pengolahan data citra 
dokumen. Akibat dari kendala tersebut, maka akan 
terdapat kesalahan pengenalan. Menurut analisis 
kemungkinan munculnya kesalahan, maka perbaikan 
dalam kesalahan dapat dilakukan baik pada level 
preprocessing, dan pengenalan aksara, namun juga 
dapat dilakukan setelah proses pengenalan selesai. 

Setelah proses pengenalan dokumen selesai, 
maka semestinya akan diperoleh deretan suku-suku 
kata yang akan membentuk kata-kata penyusun 
dokumen masukan. Dengan pengandaian tersebut, 
maka terdapat peluang untuk memperbaiki hasil 
pengenalan, yaitu dengan cara mencocokkan apakah 
suku-suku kata yang ditemukan membentuk kata 
yang benar sesuai kamus. Sebagai contoh studi 
kasus, dalam penelitian ini dipergunakan data dari 
hasil scanner pada satu halaman dari buku Hamong 

1 0 

p 

q 

1-p 
1-q 
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Tani [7], yaitu dari halaman 87 seperti terlihat dalam 
Gambar 3. 

Dengan mendasarkan pada hasil terjemahan 
seorang ahli sastra Jawa di buku Hamong Tani 
halaman 87,  diperoleh himpunan suku kata yang 
muncul dari buku di halaman tersebut, seperti 
terlihat dalam Tabel 1.  

 
Gambar 3. Dokumen teks Hamong Tani halaman 87. 

 
Tabel 1. Suku kata dasar dari buku Hamong Tani 
halaman 87 

Ba h kang mung pang tha 

Bar ha ke n pe ti 

Be hang kt na pra to 

Bing har la ndha pu tri 

Bo he lang ndi ra tu 

Bu he li nga re tung 

Da hi ma nga ru wa 

Dha hing mang ngang s wi 

Di hu me nge sa wo 

Ga ja mer ngi sang wu 

Ge jeng mi ni se ya 

Gi k mong ning ta yang 

Go ka mu pa te ye 
 

Dengan mempergunakan suku kata dasar yang 
telah ditemukan dalam Tabel 1, maka dapat disusun 
diagram yang menggambarkan suku kata yang 
terdapat pada dokumen, hubungan antar suku kata, 
dan berapa kali terjadi perpindahan dari satu suku 
kata ke suku kata yang lain. Gambar 4 
memperlihatkan sebagian suku kata yang ditemukan, 
hubungan antar suku kata yang ditemukan dan 
berapa kali terjadi urutan suku kata sumber ke suku 
kata tujuan. Sebagai contohnya, untuk suku kata pu, 
ditemukan bahwa suku kata tersebut berhubungan 
dengan suku kata i, wan, di, ngi, di, n, dan sa. Dari 
hasil pembacaan dokumen tesebut juga diperoleh 
informasi bahwa banyaknya kejadian munculnya 
suku kata ni dari suku kata pu sebanyak 5 kali 
kejadian. Dari informasi ini pula diperoleh 
probabilitas kemunculan suku kata ni setelah suku 
kata pu sebesar 5/11. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4. Diagram DTMC suku kata 
 
Dengan melakukan pengamatan model diagram 

suku kata seperti pada gambar 4, dapat dilihat bahwa 
model tersebut adalah sebuah model diagram 
DTMC, di mana satu suku kata yang dituliskan 
dalam lingkaran kecil adalah state, dan garis panah 
yang menunjukkan hubungan dari satu suku kata ke 
suku kata yang lain menunjukkan transisi dari satu 
state ke state yang lain. Selain itu apabila melihat 
sifat dari persoalan, yaitu bahwa proses selanjutnya 
hanya tergantung pada saat ini, waktu proses dan 
populasinya diskrit, dan relatif homogen dalam 
prosesnya, maka jelas perkiraan suku kata dan 
rangkaiannya dapat diselesaikan dengan DTMC. 
 
4. Desain dan Implementasi Sistem 

 
Setelah diagram suku kata seperti terlihat pada 

Gambar 4 diperoleh, maka langkah awal dalam 
desain sistem adalah membuat model penyimpanan 
data suku kata, rangkaian suku kata yang muncul, 
dan jumlah terjadinya perpindahan dari satu suku 
kata ke suku kata yang lain. Salah satu cara yang 

1 1 
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paling mudah dilakukan untuk tahap implementasi 
adalah dengan membuat matriks dua dimensi,  yang 
menggambarkan suku kata dan hubungan suku kata 
tersebut dengan suku kata yang lain beserta 
kemungkinan probabilitas kemunculan suku kata 
yang menyertai tersebut seperti digambarkan dalam 
Tabel 2. Matriks dua dimensi seperti digambarkan 
dalam tabel 2 ini cukup mudah diimplementasikan 
dengan mempergunakan struktur data array dua 
dimensi [1]. 
 
Tabel 2. Model matriks keterhubungan suku kata 

suku 
kata 

ba be ... ni ... yang ye 

Ba 0 0 ... 0 ... 0 0 
Be 0 0 ... 0 ... 0 0 
... ... ... ... ... ... ... ... 
Pu 0 0 ... 5 ... 0 0 
... ... ... ... ... ... ... ... 
Yang 0 0 ... 0 ... 0 0 
Ye 0 0 ... 0 ... 0 0 

 
Dengan bermodalkan pada hasil penyelidikan 

tersebut, maka akan diperoleh semacam panduan 
ketika terjadi kebingungan dalam mengenali suku 
kata yang disebabkan karena kerusakan data citra 
dari suku kata tersebut. Cara yang dapat ditempuh 
adalah dengan menebak suku kata apa yang 
dilambangkan oleh suatu citra suku kata, dengan 
cara melihat probabilitas yang tertinggi yang muncul 
dari suku kata sebelumnya, karena dari Tabel 2 
tersebut, dapat ditelusuri suku-suku kata yang 
menjadi pasangan suatu suku kata. 

Untuk mencapai tujuan dari sistem yang akan 
dibangun, maka dibuat gambaran umum sistem 
seperti terlihat pada Gambar 5. Masukan untuk 
sistem adalah dokumen teks dalam format txt, dan 
keluarannya akan berupa matriks suku kata yang 
dihasilkan dari dokumen teks masukan tersebut. 
 

 
Gambar 5. Diagram konteks sistem 

 
Untuk membangun sistem Pembangun Matriks 

Suku Kata, maka dibuatlah 5 buah metode sebagai 
berikut: 

 
4.1. Metode baca(File file) 
Fungsi: membaca file dokumen masukan dan 

memecah kalimat menjadi kata-kata. 
Input: variabel File bertipe file yang menampung 

data masukan 
Output: - 
Algoritma: 

1. Baca file data dengan mempergunakan klas 
Scanner dan simpan dalam variabel scan 

2. Selama (scan.hasNext()) lakukan langkah 3 
sampai dengan 4 

3. simpan hasil perintah scan.next().split("[^a-
zA-Z]+") dalam variabel kata 

4. mulai dari i=0 sampai panjang kata, panggil 
metode getSukuKata(kata[i]) untuk 
mendapatkan suku-suku kata dari kata yang 
telah ditemukan. 

 
4.2. Metode getSukuKata(String kata) 
Fungsi: memecah sebuah kata menjadi suku-suku 

kata 
Input: variabel string yang memuat kata yang akan 

dipecahkan. 
Output: suku-suku kata.  
Algoritma: 

1. Inisialisasi variabel awal = 0 untuk 
menampung indek suku kata awal 

2. Buat variabel akhir untuk menampung 
indek suku kata terakhir dari suku kata 
yang ditemukan. 

3. Buat variabel string sou, dan dest masing-
masing untuk menampung suku kata yang 
menjadi state sumber, dan state tujuan. 

4. Panggil metode searchEnd(awal, kata) 
untuk menari indeks huruf yang terakhir 
dari suku kata pertama yang ditemukan, 
tampung dalam akhir. 

5. sou = kata.substring(awal, akhir + 1) 
6. Set awal dari suku kedua = akhir + 1 
7. Selama awal kurang dari panjang kata 

lakukan langkah 8, jika tidak selesai 
8. Cari indeks huruf yang terakhir dari suku 

kata pertama yang ditemukan, tampung 
dalam akhir. 

9. dest = kata.substring(awal, akhir + 1) 
10. panggil metode checkdanMasukSuku(sou, 

dest) untuk ... 
11. awal = akhir + 1 
12. set sou yang baru = dest 

 
4.3. Metode searchEnd(int awal, String kata) 
Fungsi: mencari indek dari akhir sebuah suku kata.  

Catatan: macam kombinasi suku misalnya tu, 
win, mung, yang masing-masing indeknya 
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berakhir di huruf vokal, atau huruf vokal 
ditambah 1, atau huruf vokal ditambah 2. 

Input: indek dari awal suku kata dan kata yang 
sedang diproses untuk dipecah suku katanya 

Output: indek dari akhir suku kata dengan awalan 
indek di variabel awal 

Algoritma: 
1. Inisialisasi variabel vokal = -1 untuk 

menampung jumlah indek dari huruf vokal 
2. Mulai dari awal sampai dengan panjang 

kata, temukan huruf vokal [aAiIuUeEoO], 
simpan indek dari huruf vokal dalam 
variabel vokal 

3. Jika vokal < 0, maka return kata.length() – 
1 sebagai nilai akhir, jika tidak lanjutkan 
langkah 4 

4. Cek apakah ((kata.charAt(vokal + 2) + 
"").matches("[aAiIuUeEoO]")), Jika ya, 
maka return vokal sebagai nilai akhir, 
program selesai 

5. Jika tidak, cek apakah ((kata.charAt(vokal 
+ 3) + "").matches("[aAiIuUeEoO]")).  

6. Jika ya, panggil metode 
(checkHubungan(kata.substring(vokal + 1, 
vokal + 3))) untuk mengetahui apakah dua 
huruf mati yang berdampingan setelah 
huruf vokal adalah benar. 

a. Jika ya, maka return vokal sebagai 
nilai akhir 

b. Jika tidak, maka return vokal+1 
sebagai nilai akhir 

7. Jika ((kata.charAt(vokal + 3) + 
"").matches("[aAiIuUeEoO]")) = false, 
panggil metode 
(checkHubungan(kata.substring(vokal + 1, 
vokal + 3))) untuk melihat keabsahan dua 
huruf mati yang berdampingan. Jika ya, 
maka return vokal+2 sebagai nilai akhir, 
tetapi jika tidak maka return vokal+1 
sebagai nilai akhir. 

 
4.4. Metode checkHubungan(String dou) 
Fungsi: melakukan pengujian apakah dua buah huruf 

mati yang berdampingan dibenarkan atau tidak.  
Input: variabel string yang memuat dua huruf mati 

berdampingan (dou). 
Output: true atau false.  
Algoritma: 

1. Buat variabel doubleHurufMati untuk 
menampung kombinasi huruf mati yang 
diperbolehkan. Dalam program ini 
doubleHurufMati = {"tr", "pr", "dh", 
"kh","dy", "ny", "ng"}. 

2. Untuk setiap dua huruf mati berdampingan 
yang ditemukan, jika sesuai dengan yang 
ada dalam doubleHurufMati, return true, 
jika tidak return false. 

 

4.5. Metode checkdanMasukSuku(String sou, 
String dest) 
Fungsi: melakukan pengujian apakah dua suku kata 

masukan adalah suku kata baru dan 
menambahkan jumlah hubungan dari dua suku 
kata yang berhubungan 

Input: dua suku kata sou yang merupakan suku kata 
di state sumber, dan dest yang merupakan suku 
kata di state tujuan 

Output: update matrik penyimpan suku kata 
 
Algoritma: 

1. cek apakah sou dan dest sudah terdapat di 
dalam matriks suku kata penyimpan. 

2. Jika tidak, maka tambahkan sou atau dest 
ke dalam matriks suku kata. 

3. Tambahkan jumlahan dalam matriks di 
indeks [sou][dest] dengan 1 karena terdapat 
tambahan transisi state dari sou ke dest  

 
5. Analisis hasil pengujian sistem 

 
Setelah sistem selesai dikembangkan, maka 

dilakukan pengujian sistem, untuk menganalisis 
kebenaran hasil maupun kinerja sistem. Dengan 
mempergunakan masukan berupa teks yang sudah 
merupakan terjemahan manual dari buku Hamong 
Tani halaman 87, diperoleh tampilan keluaran 
seperti terlihat pada Gambar 5.  

  

 
Gambar 5. Contoh tampilan keluaran dari sistem 
 

Dalam contoh pada Gambar 5 di atas, dapat 
dilihat bahwa lama proses penyusunan matriks suku 
kata untuk dokumen dari file hal87.txt sebesar 0.20 
detik. Pada gambar 5 tersebut juga terlihat suku kata 
berikutnya dari suku kata tu, yaitu suku kata win 
dengan probabilitas kemunculan 33.33%, dan suku 
kata run dengan probabilitas 66.67%, yang artinya 
dari dokumen masukan yang diproses dalam sistem, 
suku kata yang mempunyai kemunculan terbesar 
setelah suku tu, adalah suku kata run.  

Dari analisis pada perolehan suku kata  dasar 
yang dihasilkan oleh sistem, ternyata dari 95 suku 
kata yang seharusnya ada, hanya diperoleh 94 suku 
kata dasar dengan dua suku kata yang tidak benar, 
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sehingga dapat diperoleh prosentase kebenaran suku 
kata sebesar 96.84%. Sedangkan dari analisis pada 
rangkaian suku kata terdekat yang ditemukan oleh 
sistem, ternyata diperoleh sebanyak 155 rangkaian, 
dan jumlah tersebut sesuai dengan rangkaian suku 
kata pada dokumen aslinya. Dari sini dapat 
disimpulkan prosentase kebenaran dalam penemuan 
rangkaian suku kata adalah 100%. 

Hal yang sama kemudian dilakukan untuk 
dokumen yang lain, yaitu dari halaman 86 buku 
Hamong Tani. Dari hasil pengujian pada dua buah 
file dokumen dengan mempergunakan sistem yang 
dibangun, diperoleh rangkuman hasil analisis seperti 
terlihat dalam Tabel 3. 
 
Tabel 3. Hasil pengamatan pengujian 
Nama 
File 

(*.txt) 

Jumlah 
Suku 
Kata 

Prosentase 
Kebenaran 

Lama 
Waktu 
Proses 
(detik) 

Penge-
nalan 
Suku 
Kata 
Dasar 

Rangkaian 
Suku Kata 

hal87 290 96.84 100 0.20 
hal86 297 98.91 100 0.05 

Rata-rata 97.88 100 0.125 
 
6. Kesimpulan Dan Saran 

 
Telah dapat dihasilkan sebuah matriks suku 

kata dari dokumen teks dalam sastra Jawa, yang 
merupakan implementasi dari konsep DTMC. 
Sistem aplikasi yang dibangun mempergunakan 
bahasa Java dalam implementasinya. Dengan 
mempergunakan data teks dari dua buah halaman 
buku Hamong Tani, diperoleh hasil bahwa sistem 
telah dapat mengenal suku kata dasar yang 
membentuk kedua dokumen dan mengenal 
rangkaian suku kata dari dokumen dengan sangat 
baik.  Sedangkan dari sisi waktu yang diperlukan 
untuk membuat matriks suku kata dari dua buah file 
yang diuji yang berisikan rata-rata jumlah suku kata 
293, diperoleh rata-rata lama proses sebesar 0.125 
detik, atau dengan kata lain relatif sangat cepat. 

Matriks suku kata yang telah terbentuk dari 
sistem, dapat dipadukan dengan sistem pengenalan 
citra dokumen, yaitu pada saat terdapat keraguan 
dalam mengenali citra suku kata, lakukan proses 
pencarian suku kata berikutnya dari matriks suku 
kata. Dari matriks akan diperoleh data suku kata 
yang menjadi pasangan dari suku kata sebelumnya 
yang sudah dikenali, dengan memilih suku kata yang 
mempunyai probabilitas kemunculan terbesar.  
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Abstrak 

Bila ingin tiba di tempat tujuan dengan cepat, sering kali kita harus memilih jalur terpendek. Pemilihan ini 
tidaklah mudah karena sering kita jumpai jalan buntu dan jalan bercabang yang harus dilalui. Pola jalan yang 
harus dilalui dapat dianalogikan sebagai sebuah teka-teki labirin (maze) yang harus dipecahkan untuk mencapai 
tujuan. Dalam penelitian ini, labirin diimplementasikan sebagai sekumpulan hop dalam simulasi jaringan mesh. 
Penggunaan simulator jaringan ini dilandasi oleh kesamaan sifat dengan pengiriman pesan secara digital baik 
secara wired maupun wireless dalam jaringan mesh. Pengiriman pesan membutuhkan media penghubung yang 
tidak selamanya dalam kondisi sempurna (terdapat kemungkinan terputusnya beberapa media penghubung), 
sehingga pesan yang dikirimkan harus mencari alternatif jalur lain untuk mencapai tujuan. Terdapat beberapa 
algortima yang digunakan untuk memecahkan teka-teki labirin, mulai dari yang sederhana seperti Wall-follower, 
Spread and Block, hingga yang bersifat kompleks seperti Cul-de-sac filler. Spread and Block pada dasarnya 
memanfaatkan penyimpanan pesan untuk mengingat rangkaian jalur yang telah dilalui dan menyebarkan pesan-
pesan tersebut ke berbagai jalan bercabang tanpa melakukan pengiriman balik kepada diri sendiri. Keunggulan 
algoritma ini adalah karena kesederhanaannya sehingga dapat diimplemetasikan dengan beban komputasi 
rendah. Kekurangan dari algoritma ini adalah dari tingginya konsumsi memori yang dibutuhkan untuk 
menyimpan jalur yang telah dilalui. Penelitian ini merupakan implementasi Spread and Block pada model 
labirin yang pertama kali dilakukan pada simulator jaringan open source OMNeT++.  
 
Kata kunci : labirin, maze generator, maze solver, spread and block algoritm, simulator jaringan, OMNeT++ 
 
 
 
 
1. 
Pendahuluan 

Maze atau dalam bahasa Indonesia disebut 
labirin merupakan permainan teka-teki pencarian 
arah dari suatu posisi awal ke posisi tujuan melalui 
jalan tertentu. Terdapat beberapa jenis labirin, 
diantaranya labirin bercabang, labirin tidak 
bercabang, labirin dengan adanya jalan buntu, 
labirin tanpa jalan buntu, dan kombinasi dari jenis-
jenis tersebut [1]. Awalnya arsitektur labirin 
digunakan pada piramid di Mesir untuk menjaga 
makam raja-raja dari pencuri. Labirin kemudian 
berkembang ke arah hiburan dengan 
bermunculannya berbagai jenis konsep labirin 
seperti taman labirin yang menggunakan tanaman 
sebagai pagar pembatas, rumah labirin kaca, hingga 
permainan dua dimensi menggunakan media kertas 
atau layar. Tidak jarang pula yang menggunakan 
labirin hanya sebagai hiasan di taman atau ruangan. 
Bentuk dasar dari labirin adalah bersegi banyak, 
lingkaran, atau kombinasi dari bentuk-bentuk 
tersebut, bahkan terdapat bentuk yang menyerupai 

objek tertentu. Posisi yang merupakan titik awal 
permainan labirin dapat berada di dalam labirin 
atau di luar, hal yang sama juga berlaku untuk 
posisi tujuan. Dalam beberapa kondisi, terdapat 
pula labirin yang memiliki lebih dari satu posisi 
tujuan, sehingga pemain diberikan kebebasan untuk 
memilih posisi tujuan yang diinginkan. 

Dalam permainan teka-teki labirin, pemain 
diharapkan mencari suatu jalan pemecahan dari 
posisi awal ke posisi tujuan dalam waktu yang 
singkat dengan melalui jalur yang terpendek. 

Simulator jaringan adalah perangkat lunak 
yang diciptakan untuk mensimulasikan sistem 
perpindahan informasi dari suatu tempat ke tempat 
lain dalam suatu jaringan tertentu [2]. Simulasi 
digunakan sebagai media penguji sebelum suatu 
sistem diimplementasikan pada dunia nyata. Dalam 
dunia nyata, suatu pesan digital baik berupa teks, 
gambar, suara, atau video dikirim dari sumber 
tertentu ke tujuan melalui lompatan (hop) dari node 
satu ke node lainya. Keberadaan hop di dunia nyata 

No Makalah : 220 
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sangatlah bervariasi sehingga membentuk jalur 
bercabang-cabang layaknya labirin. Tidak menutup 
kemungkinan terdapat jalur yang terputus dan 
mengakibatkan jalan buntu bagi perjalanan data. 
Oleh sebab itu aplikasi pemodelan labirin dengan 
memanfaatkan simulator jaringan diharapkan dapat 
membantu dalam pemecahan masalah tersebut 
yang berusaha memperoleh jalur terpendek dengan 
waktu yang relatif singkat. 

Penelitian ini terbatas pada pembangkit 
(generator) labirin dua dimensi yang memiliki satu 
titik sumber dan satu titik tujuan masing-masing 
terletak di bagian yang berlainan, serta pemecah 
(solver) labirin dua dimensi dengan algoritma 
spread and block. 
 
2. Simulator 
 

Simulator adalah model dari suatu sistem 
yang digunakan untuk menguji dan mempelajari 
sistem sebelum diimplementasikan pada dunia 
nyata [2]. Simulator saat ini kebanyakan berupa 
perangkat lunak sehingga meminimalisasi biaya 
pemodelan. Perangkat lunak simulasi dapat juga 
digunakan sebagai permainan seperti simulasi 
penerbangan, simulasi berkendara, dan sebagainya. 
Simulator diharapkan dapat meminimalisasi resiko 
kegagalan dalam penerapannya di dunia nyata. 
 
2.1 Jenis-jenis Simulator 
 

Dari bentuknya, simulator dapat dibagi dua, 
yaitu simulator fisik dan simulator perangkat lunak. 
Simulator fisik merupakan simulator yang dapat 
dilihat secaranya nyata, contohnya adalah simulator 
kedokteran yang memodelkan beberapa organ 
tubuh manusia dalam simulasi operasi. Terdapat 
pula simulator perangkat lunak yang menggunakan 
komputer sebagai media simulasi dan memodelkan 
sistem. Dari bidang kegunaannya simulator 
memiliki banyak jenis, mulai dari kedokteran, 
transportasi darat, jaringan, dan penerbangan. 
 
2.2 Simulator Jaringan 
 

Kompleksitas dari sistem komunikasi modern 
merupakan salah satu pendorong penggunaan 
simulasi. Sistem komunikasi modern dibutuhkan 
untuk beroperasi pada kecepatan data tinggi dengan 
daya dan bandwidth yang terbatas. Kompleksitas 
ini hasil dari arsitektur sistem komunikasi modern 
dan dari lingkungan di mana sistem ini digunakan 
[2]. Pengembangan paket perangkat lunak yang 
kuat yang ditargetkan untuk sistem komunikasi 
telah mempercepat perkembangan simulasi 
komunikasi. Dengan demikian, peningkatan 
kompleksitas sistem telah disertai dengan 
peningkatan daya komputasi.  

Pertumbuhan teknologi komputer diiringi 
dengan pertumbuhan yang cepat dalam teori 

simulasi. Akibatnya, alat dan metodologi makin 
mendukung desain dan analisis sehingga lebih 
mudah dipahami daripada yang terjadi beberapa 
dekade yang lalu. Motivasi penting untuk 
penggunaan simulasi adalah bahwa simulasi adalah 
alat yang berharga untuk memperoleh wawasan 
tentang perilaku sistem. Sebuah simulasi yang 
dikembangkan dengan benar, dapat menjadi sebuah  
laboratorium bagi sistem tersebut. Pengukuran 
dengan mudah dapat dibuat pada berbagai titik 
dalam sistem yang diteliti. 

 
2.3 Simulator yang Digunakan 
 

Pada penelitian ini penulis mengunakan 
perangkat lunak simulasi OMNeT++. OMNeT++ 
adalah sebuah simulator kejadian diskret yang 
moduler, mudah dikembangkan dengan 
memanfaatkan komponen berbasis C++. Kerangka 
kerja yang terintegrasi digunakan untuk 
membangun simulator jaringan. "Jaringan" 
dimaksudkan dalam arti luas yang mencakup 
jaringan komunikasi kabel dan nirkabel, on-chip, 
jaringan antrian, dan sebagainya [3]. Pada 
OMNeT++ juga disediakan fungsi spesifik domain 
seperti misalnya dukungan untuk jaringan sensor 
nirkabel, jaringan ad-hoc, internet protokol, 
jaringan fotonik, dan sebagainya. Model kerangka 
kerja ini dikembangkan sebagai proyek independen 
yang open source. OMNeT++ menggunakan basis 
Eclipse IDE dan lingkungan runtime grafis. 
Terdapat komponen untuk simulasi real-time, 
emulasi jaringan, bahasa pemrograman alternatif 
(Java, C#), integrasi database, dan beberapa fungsi 
lainnya. 
 
3. Maze Generator dan Maze Solver 
 

Pada penelitian sebelumnya telah dilakukan 
pemecahan masalah labirin dua dimensi namun 
kebanyakan masih menggunakan konsep wall 
follower, dimana untuk menemukan jalan keluar 
perlu mengikuti dinding pembatas bagian kiri 
maupun kanan [4]. Hal ini merupakan algoritma 
yang paling mudah diterapkan serta tidak 
memerlukan memori untuk menyimpan jalan yang 
dilalui sebelumnya. Permasalahan akan timbul 
pada saat skala labirin diperbesar. Bila skala besar,  
metode ini akan memperlambat pencarian jalan, 
bahkan membutuhkan waktu yang lama untuk 
mencapai solusi. 

Ada banyak metode pencarian jalan keluar 
untuk persoalan labirin ini. Ada metode yang 
berfokus pada labirinnya seperti Dead-end filler, 
Cul-de-sac filler, Blind alley filler, dan Blind alley 
sealer. Ada juga metode yang berfokus pada 
pemain seperti algoritma rantai, algoritma pledge, 
wall follower, runut-balik rekursif,  algoritma 
Tremaux, dan masih banyak lagi [5]. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
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spread and block. Metode ini merupakan algoritma 
pencarian jalan keluar labirin dengan menyebar 
berbagai informasi ke segala arah yang belum 
pernah dilalui. Dengan metode ini diharapakan 
pencarian jalur terpendek akan diperoleh dengan 
mudah dan cepat. 

Keberhasilan suatu metode pencarian jalan 
keluar diukur berdasarkan kecepatan dan ketepatan 
menentukan jalan terpendek, serta dengan 
mempertimbangkan kemungkinan yang terjadi jika 
diterapkan pada dunia nyata. 
 
4. Rancangan Simulasi dan Hasil yang Dicapai 
 

Aplikasi permainan teka-teki labirin ini 
dimodelkan menggunakan OMNeT++ agar 
memperoleh tampilan yang menarik dan jelas. 
Node dibuat sebagai array yang disusun persegi 
sehingga nampak seperti titik-titik matriks dua 
dimensi dengan channel penghubung diantaranya. 
Message (pesan) akan dikirimkan dari node array 
ke 0 dengan tujuan node array ke n. 

Labirin dibangkitkan menggunakan hubungan 
acak antar node, dimana terdapat node yang 
terhubung maupun yang tidak terhubung. Hal ini 
menyebabkan labirin dapat terbentuk secara acak. 
Pembangkitan labirin juga dapat dilakukan secara 
manual dengan mendefinisikan semua hubungan  
node namun untuk ukuran labirin yang besar akan 
sangat menyulitkan. Nilai probabilitas yang 
digunakan untuk mendefinisikan hubungan antar 
node adalah 60% hingga 80% sehingga 
meminimalisasi kemungkinan tidak adanya jalan 
keluar. Algoritma juga memiliki langkah untuk 
menyisipkan informasi jalan yang telah dilalui oleh 
pesan sehingga pesan dapat dikirim ulang melalui 
jalan yang sama. 
 
4.1 Maze Generator 
 

Konsep yang penulis gunakan dalam 
membangkitkan labirin adalah dengan 
mengimplementasikan teka-teki labirin dua 
dimensi ke dalam rangkaian jaringan yang 
terhubung maupun terputus secara acak, 
membentuk matriks atau array dua dimensi. Setiap 
sudut atau percabangan dimodelkan dengan node 
dan jalur di antaranya dimodelkan dengan channel. 
Labirin dan pemetaannya di dalam simulator 
jaringan dapat dilihat pada Gambar 1. 
 

 

Gambar 1. Konsep pemetaan maze 
 

Pemetaan node dalam simulasi jaringan diatur 
sebanyak [panjang] x [lebar] yang tersusun persegi 
dengan jarak yang seragam di antaranya. Array dari 
node dimulai dari node[0] sebagai titik awal pesan 
dikirimkan, hingga node[n] sebagai titik tujuan 
pesan. Channel yang menghubungkan node 
merupakan jalur bolak-balik (dua arah), artinya 
pesan yang dilewatkan diantaranya dapat dikirim 
maupun diterima dari node yang lain. 

Message atau pesan yang dikirimkan dari 
node sumber ke node tujuan berisi informasi utama 
dan akan selalu menambahkan informasi tambahan 
mengenai gate node yang dilewati setiap message 
tersebut berpindah (dikirimkan melalui node yang 
lain). 

Setiap node memiliki nol hingga empat gate 
yang menjadi pintu masuk dan keluarnya pesan. 
Jumlah gate yang dimiliki oleh node dapat diatur 
secara manual, namun pada penelitian ini dilakukan 
secara acak. Dalam satu node, gate tersusun 
sebagai array gate[0] hingga gate[3]. Gate tersebut 
kemudian terhubung dengan gate lain dari node 
yang berbeda melalui channel seperti tampak pada 
Gambar 2. 
 

 
Gambar 2. Gate dan Channel 

 
Banyaknya channel yang terbentuk 

mempengaruhi jumlah gate yang disediakan oleh 
node. Kemungkinan terbentuknya channel antar 
dua node yang digunakan penulis dalam 
membangkitkan labirin adalah 65%. Dari 
percobaan-percobaan yang dilakukan, nilai 
persentase ini dianggap sebagai persentase optimal 
dalam menciptakan labirin dengan jumlah cabang 
dan jalan buntu yang relatif wajar. 
 
4.2 Maze Solver 
 

Algoritma yang diimplementasikan dalam 
penelitian ini adalah spread and block. Node 
bertugas untuk melakukan tiga fungsi utama yaitu 
inisialisasi pesan, menangani pesan masuk, dan 
menangani pesan keluar. 

Inisialisasi pesan hanya dilakukan satu kali 
pada saat aplikasi dijalankan, dengan node[0] 
sebagai titik awal pesan dikirim. Message awal 
berisi pesan yang ingin disampaikan ke tujuan yaitu 
node[n]. 

Dalam hal pencarian jalur terpendek dari 
labirin dengan menangani pesan yang yang masuk 
maupun keluar, node akan mengamati beberapa 
kondisi yang terjadi, diantaranya: 
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1. Jalan bercabang 
Node menyalin informasi message asli ke 

dalam sebuah penampung lalu menambahkan 
informasi dengan format: 
[pesan sebelumnya][index node]d[index gate yang 
mengirim]a[index gate yang menerima], 
kemudian pesan baru tersebut akan dikirimkan 
melalui gate-gate pada node tersebut. Pengiriman 
ini tidak dilakukan pada gate yang merupakan 
tempat pesan sebelumnya diterima. Hal ini 
dilakukan agar pesan tidak kembali ke node 
pengirim sebelumnya. 
 
2. Jalan buntu 

Node yang hanya memiliki satu buah gate 
merupakan jalan buntu bagi pesan. Oleh sebab itu 
pesan yang diterima oleh node tersebut akan 
langsung di-block tanpa harus menyalin atau 
meneruskan informasi. 

 
3. Node sudah dikunjungi 

Setiap node memiliki tanda berupa bendera 
(flag visited). Bendera ini merupakan tanda bahwa 
node tersebut sudah atau belum dilewati oleh 
pesan. Jika flag bernilai false, maka pesan akan 
ditangani seperti menangani dalam kondisi jalan 
bercabang atau buntu. Namun, untuk flag yang 
bernilai true, node akan melakukan block pesan, 
untuk menghindari terjadinya looping yang tidak 
berujung diantara node. 

 
Selama simulasi berjalan, akan terdapat 

banyak pesan yang dikirim maupun diterima antar 
node, dengan menggunakan penanganan tiga 
kondisi diatas, dalam simulasi tidak akan terjadi 
penumpukan ataupun tabrakan pesan pada channel, 
sebab node telah dirancang untuk hanya 
mengirimkan pesan sebanyak satu kali pada setiap 
gate yang dimiliki. Gambaran dari proses 
pengiriman pesan ini dapat dilihat pada Gambar 3. 
Pesan dimulai dari node[0] yang terletak di sebelah 
kiri atas, hingga node[n] sebagai titik tujuan pesan 
yang terletak di sebelah kanan bawah. 

Setiap message memiliki informasi dengan 
panjang dan isi yang berbeda-beda satu sama lain, 
karena pesan tersebut diperoleh dari informasi jalur 
node yang dilalui pesan. Informasi pada pesan akan 
tersimpan sesuai dengan format dan dibatasi oleh 
spasi sebagai pemisah informasi antar node. Pesan 
yang dikirim dari node[0] akan disalin dan dikirim 
ke node-node selanjutnya secara terus-menerus 
hingga salah satu message mencapai node akhir. 
Pesan yang pertama kali mencapai titik akhir 
dianggap sebagai pesan yang melalui jalur 
terpendek, sehingga informasi gate node pesan 
ditampung dalam array sebagai jalur kembali 

pesan ke titik awal. Message dapat terhindar dari 
kondisi looping, duplicate, tabrakan, dan tumpukan 
dalam channel. 
 

 
Gambar 3. Proses spread and block 

 
Jika salah satu pesan telah ditentukan sebagai 

pesan hasil dengan jalur terpendek, pesan lain yang 
masih terdapat pada channel akan di-block oleh 
node yang menerimanya. Proses verifikasi 
dilakukan dengan mengirimkan ulang pesan. Pada 
tahap ini pesan tidak lagi disalin dan dikirimkan ke 
setiap gate oleh node, melainkan hanya menelusuri 
kembali jalur yang telah dilalui pesan hasil. 
 
4.3 Analisa 
 

Algoritma spread and block sangat sesuai jika 
digunakan pada labirin dengan skala yang besar, 
sebab dengan algoritma ini, setiap kemungkinan 
percabangan jalan akan dilalui dalam pencarian 
jalur terpendek. Keunggulan algoritma ini adalah 
karena kesederhanaannya sehingga dapat 
diimplemetasikan dengan beban komputasi rendah. 
Implementasi pada simulator jaringan yang 
berbasis objek akan sangat menguntungkan karena 
sifat algoritma yang sederhana. Hal ini 
menyebabkan node dapat diimplementasikan 
dengan komputasi rendah dan dengan sedikit 
komponen saja. Hal ini sangat menguntungkan 
untuk simulasi labirin dengan skala besar. 

Algoritma spread and block memiliki 
kelemahan yaitu memerlukan memori tambahan 
yang bertugas menampung informasi node yang 
dilalui. Jika informasi tambahan disisipkan pada 
pesan utama, seperti yang disimulasikan, tentu 
terdapat batasan kemampuan untuk menampung 
jumlah karakter. Sehingga skala labirin maksimal 
dapat ditentukan berdasarkan kemampuan message 
untuk membawa informasi. Dengan memperbesar 
kapasitas tampung pesan, akan meningkatkan 
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kemampuan maze solver dalam menemukan jalur 
terpendek pada labirin berskala besar. 

 
 
 

5. Kesimpulan dan Saran 
 
5.1 Kesimpulan 

Sebuah teka-teki labirin dapat disimulasikan 
menggunakan perangkat lunak simulasi jaringan. 
OMNeT++ merupakan salah satu contoh yang 
dapat digunakan. Labirin dapat dibangkitkan 
dengan memberikan hubungan antar node dengan 
persentase acak. Node dirancang dengan memiliki 
nol hingga empat gate, dimana gate tersebut 
berfungsi sebagai pintu masuk antar node, dan 
channel sebagai penghubung antar gate. 

Pada penggunaan algoritma spread and block, 
setiap node akan menangani message yang masuk 
maupun keluar dengan memperhatikan tiga 
kondisi, yaitu jalan bercabang, jalan buntu, dan 
node yang telah dikunjungi. Perbedaan kondisi 
akan menentukan tindakan node dalam melakukan 
spread (menyalin lalu menyebarkan pesan) atau 
block (menghapus pesan yang diterima). Message 
dapat terhindar dari kondisi looping, duplicate, 
tabrakan, dan tumpukan dalam channel. 

Message yang pertama kali mencapai node 
tujuan merupakan pesan dengan jalur terpendek, 
artinya informasi gate node yang dibawa serta oleh 
pesan akan menjadi jalur utama bagi pesan-pesan 
berikutnya. Algoritma spread and block sangat 
sesuai jika digunakan pada labirin dengan skala 
yang besar, sebab dengan algoritma ini, setiap 
kemungkinan percabangan jalan akan dilalui dalam 
pencarian jalur terpendek. 

Keunggulan algoritma ini adalah karena 
kesederhanaannya sehingga dapat 
diimplemetasikan dengan beban komputasi rendah. 
Kekurangan dari algoritma ini adalah dari 
tingginya konsumsi memori yang dibutuhkan untuk 
menyimpan jalur yang telah dilalui. 
 
5.2 Saran 
 

Masih banyak algoritma yang dapat 
diimplementasikan pada simulator jaringan 
khususnya untuk maze generator and solver. 
Algoritma dasar spread and block juga masih dapat 
diimplementasikan dengan cara yang berbeda pada 
simulator jaringan dan dapat pula dimodifikasi 
dengan mempertimbangkan pengalokasian memori 
tambahan serta menganalisa kembali kondisi-
kondisi lain yang sekiranya perlu diperhatikan 
untuk menentukan tindakan node dalam mengirim 
maupun menerima message. Pengembangan juga 
dapat dilakukan dengan memanfaatkan simulator 
jaringan yang lain yang mungkin dapat 
memberikan solusi yang lebih cepat atau 

berkemampuan menyelesaikan labirin yang lebih 
kompleks. 
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Abstrak 
Musik adalah seni, hiburan, dan aktivitas manusia yang melibatkan suara-suara yang teratur. Musik adalah 
bentuk komunikasi pralinguistik. Musik juga menyenangkan, bisa menyentuh dan memicu berbagai emosi. 
Penggunaan musik sebagai bantuan untuk penyembuhan dan pemulihan kesehatan telah banyak 
diimplementasikan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui issue–issue yang berkembang dalam Music 
Therapy, menganalisis bagaimana relasi antara Music Therapy dan fitur musik dalam model komputasiserta 
menganalisis task–task dalam Music Information Retrieval yang dapat dimanfaatkan untuk menjawab issue–
issue pada music therapy. Beberapa fitur musik tertentu seperti rhythm, melodi, tempo, brightness, volume, 
articulations, harmonicitymempengaruhi jenis terapi musik yang diberikan. Beberapa metode komputasi seperti 
rhythm pattern dan FFT dapat dimanfaatkan untuk melakukan ekstraksi fitur. MIR toolbox dan MIR API juga 
dapat dimanfaatkan dalam proses ekstraksi fitur. Mood classification atau klasifikasi musik berdasarkan 
parameter mood/emotion sangat berpengaruh pada music therapy.Paper ini merupakan penelitian awal dari 
penelitianMusic Information Retrieval for Computer science(MICS) yang diimplementasikan dalam music 
theraphy. MICS akan mengembangkan kemampuan untuk klasifikasi dan rekomendasi musik berdasarkan jenis 
terapi tertentu. 
Kata kunci : Music Information Retrieval, Music Therapy, Music Psychology, Audio Feature Extraction 
 
1. Pendahuluan 
a. Latar Belakang 

Musik adalah seni, hiburan, dan aktivitas 
manusia yang melibatkan suara-suara yang teratur. 
Musik menghasilkan makna aural yaitu keselarasan 
bunyi yang dirasakan saat mendengar musik. 
Musik adalah bentuk komunikasi pralinguistik. 
Musik juga menyenangkan, bisa menyentuh dan 
memicu berbagai emosi.  

Manusia pada umumnya suka mendengarkan 
musik. Namun sebagian besar mereka tidak 
menyadari bahwa musik yang mereka dengarkan 
bisa mempengaruhi tubuh dan pikiran mereka. 
Mereka juga tidak tahu bahwa musik 
dan gelombang suara dengan frekuensi yang tepat 
bisa mengatasi masalah dan meningkatkan kualitas 
hidup mereka. 

Penggunaan musik sebagai bantuan untuk 
penyembuhan dan pemulihan kesehatan telah 
banyak diimplementasikan. Saat ini tercatat pada 
American Music Therapy Association 
(http://www.musictherapy.org) terdapat tiga 
belasWorldwide Music Therapy Organizations dan 
tiga International Music Therapy Associations serta 
tiga Sharing Organizations di bidang terapi musik. 
Saat ini telah ada sekitar 600 terapis musik yang 
terdaftar di UK.  

Banyaknya issue–issue yang beredar dalam 
perkembangan terapi musik, maka dipandang perlu 
untuk menganalisa task–task dalam Music 
Information Retrieval yang dapat dimanfaatkan 
untuk menjawab issue–issue pada music therapy 
tersebut. Sehingga paper ini nantinya dapat 

digunakan sebagai dasar kajian pustaka untuk 
melanjutkan penelitian di bidang music information 
retrieval for music therapy.  
b. Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
issue–issue yang berkembang dalam Music 
Therapy, menganalisis bagaimana relasi antara 
Music Therapy dan fitur musik dalam model 
komputasiserta menganalisis task–task dalam 
Music Information Retrieval yang dapat 
dimanfaatkan untuk menjawab issue–issue pada 
music therapy. 

Paper ini merupakan penelitian awal dari 
penelitianMusic Information Retrieval for 
Computer science (MICS) yang diimplementasikan 
dalam music theraphy. MICS akan 
mengembangkan kemampuan untuk klasifikasi dan 
rekomendasi musik berdasarkan jenis terapi 
tertentu. 
c. Identifikasi Masalah 

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa 
masalah yaitu apa saja issue–issue yang 
berkembang dalam Music Therapy? Bagaimana 
relasi antara Music Therapy dan Fitur Musik dalam 
model komputasi? Apa saja task –task dalam Music 
Information Retrieval yang dapat dimanfaatkan  
untuk menjawab issue – issue pada music therapy? 

 
2. Music Therapy Issues 

MenurutWorld Federation of Music Therapy, 
“Music therapy is the use of music and/or musical 
elements (sound, rhythm, melodyand harmony) by a 
qualified music therapist, with a client or group, in 

No Makalah : 221 
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a processdesigned to facilitate and promote 
communication, relationships, learning, 
mobilization, expression, organization, and other 
relevant therapeutic objectives, inorder to meet 
physical, emotional, mental, social and cognitive 
needs.”[10] 

Menurut American Music Therapy Association 
terapi musik digunakan untuk beberapa hal yaitu 
mendukung kesehatan, mengelola stres, 
mengurangi nyeri, mengekspresikan perasaan, 
meningkatkan memori/ingatan, meningkatkan 
komunikasi dan mendukung rehabilitasi fisik. 

Setelah menilai kekuatan dan kebutuhan setiap 
klien, terapis musik akan memberi terapi termasuk 
menciptakan, menyanyi, dan/atau mendengarkan 
musik.  

Merriam dan Nettl menyatakan hubungan 
antara musik dan kesehatan dapat ditelusuri 
kembali ke prasejarah, lagu dan musik adalah ritual 
digunakan untuk berkomunikasi dengan para dewa 
dan untuk mengakses kekuatan supranatural yang 
dibutuhkan untuk penyembuhan.  

Begitu juga pada penelitian Davis dan Gfeller 
yang menyatakan profesi terapi musik tumbuh dari 
gerakan setelah Perang Dunia II di mana musisi 
dibawa ke rumah sakit veteran sebagai cara untuk 
meningkatkan moral tentara yang memerlukan 
jangka panjang tetap.   

Codding mengatakan bahwa upaya dalam 
penelitian eksperimental mulai meningkat pada 
1980-an. De l’Etoile dan Thaut menambahkan 
bahwa pengumpulan data terutama terdiri dari 
perilaku pengamatan, sehingga membatasi 
pemahaman yang benar tentang mekanisme yang 
mendasari terapi. Jadi, profesi musik terapi tumbuh 
dari kepercayaan magis menjadi kerangka 
sosial/emosional dimana musik dihargai karena 
kemampuannya untuk membantu pencapaian 
kesejahteraan.[1] 

Penggunaan electronic music technologies 
(EMTs) dan beberapa sumber daya dalam 
penerapan terapi musik telah banyak diminati 
dalam 2 dekade terakhir. Kegunaan teknologi 
musik untuk kasus klinis meliputi aplikasi berbasis 
komputer seperti perangkat lunak, device, MIDI 
(musical instrument digital interface) dan beberapa 
aplikasi musik yang mendukung. Studi empiris 
menunjukkan bahwa EMT dapat menghubungkan 
respon musik dan patologi dan juga meningkatkan 
kemandirian klien dalam pembuatan musik. [8] 

Aplikasi berbasis komputer muncul sebagai alat 
utama untuk merekam, berimprovisasi, dan 
menyusun musik dalam terapi. Ini adalah tantangan 
bagi terapis untuk mengembangkan pengetahuan 
yang relevan dan ruang lingkup keterampilan klinis 
untuk memberikan metode yang tepat 
menggunakan EMT.[8] 

Peningkatan penggunaan aplikasi komputer 
memungkinkan untuk produksi musik secara 
profesional menggunakan genre musik populer 
(misalnya, hip hop, elektronik, dance) sehingga 
saat ini menjadi lebih relevan dengan kemungkinan 
tak terbatas untuk menciptakan musik sebagai 
terapi di genre apapun. 

Dengan issue pemanfaatan teknologi pada 
music theraphy, maka akan memberi dukungan 
pada penelitian selanjutnya yaitu MICS yang akan 
mengembangkan klasifikasi dan rekomendasi 
musik berdasarkan jenis terapi tertentu. Data lagu 
dalam bentuk digital dapat digunakan sebagai 
sumber data dari MICS. 
 
3. Fitur Musik 

Mode mayor sering diasosiasikan dengan 
happiness, gracefulness, dan solemnity sedangkan 
mode minor berhubungan dengan emotion seperti 
sadness, dreaminess, disgus,dan anger. 

Harmoni yang sederhana atau consonant chords 
seperti major chords sering dirasakan pleasant, 
happy, dan relaxed. Harmoni yang kompleks 
mengandung nada–nada yang tidak bersesuaian 
(dissonant notes) yang membuat ketidakstabilan 
pada potongan musik dan mengaktifkan emosi 
excitement, tension, anger, dan sadness. 

Tempo biasanya diukur dengan beats per 
minute (bpm). Tempo yang cepat jatuh pada range 
140 - 200 bpm (allegro, vivace, presto) dan tempo 
lambat diantara 40 dan 2880 bpm (largo, lento, 
adagio). Tempo cepat biasanya lively dan exciting, 
sementara slow dan sustained tempo adalah 
majestic dan stately.  

Berdasarkan dari faktor musikal yang lain, 
tempo yang cepat dapat memicu emotion seperti 
excitement, joy, surprise, atau fear. Begitu juga 
dengan tempo yang lambat memicu calmness, 
dignity, sadness, tenderness, boredom, atau disgust. 
[9] 

Secara umum rhythm dibedakan dengan 
regular/irregular (Watson), smooth/rough 
(Gundlach), firm/flowing (Hevner) dan 
simple/complex (Vercoe).Fitur rhythm 
menyarankan variasi dari keberaturan atau 
kerumitan dari pola ritmik pada potongan musik 
memicu respon emotional. Reguler dan ritme yang 
halus merepresentasikan happiness, dignity, 
majesty, dan peace, sementara irregular dan ritme 
yang kasar merepresentasikan amusement, 
uneasiness dan anger. [9] 

Loudness dihubungkan dengan intensitas yang 
dirasa dari suatu suara, sementara dynamic 
merepresentasikan variasi level volume.  

Fitur lain yang menyampaikan respon 
emotional termasuk pitch (high-low), interval, 
melodi, tonality, timbre, articulation, amplitude 
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envelope (roundsharp), musical form dan interaksi 
diantara faktor – faktor tersebut. [9]. 

MICS akan memanfaatkan fitur-fitur musik 
sebagai dasar acuan dalam mengklasifikasikan dan 
merekomendasikan musik berdasarkan jenis terapi 
tertentu 

 
4. Relasi antara Music Therapy dan Fitur 

Musik dalam Model Komputasi 
Beberapa fitur musik dapat digunakan dasar 

dalam penentuan penggunaan suatu musik dalam 
terapi tertentu. Hoffman melalui POST POLIO 
Health Winter 2006 menyatakan bahwa banyak 
yang berdebat mengenai musik apa yang digunakan 
dalam terapi.  

Salah satu fitur musik yang digunakan adalah 
rhythm, karena rhythm adalah fenomena alami dari 
suatu pelatihan[5]. Groux, et al dalam penelitiannya 
menggunakan tempo, volume, brightness, 
harmonicity, dan articulations yang mempengaruhi 
emotion dari pasien dalam suatu usaha terapi.  

Sesuai dengan teori emotion model milik 
Thayer, peningkatan tempo dan volume 
berpengaruh pada peningkatan sumbu valense dan 
arousal. Artikulasi yang pendek akan 
meningkatkan valence. Peningkatan brightness 
memiliki korelasi dengan peningkatan valence. [3].  

Menurut penelitian Hartley, et al, fitur musik 
yang digunakan dalam terapi pada rehabilitasi 
Aphasia adalah melodi, rhythm dan harmoni. 
(Hartley,et al,  2010). Dewi, K.C. dan Harjoko A. 
dalam penelitiannya menggunakan rhythm dari 
suatu lagu sebagai fitur dalam klasifikasi musik 
berdasarkan parameter mood.[2] 

Setelah memilih fitur musik yang digunakan 
dalam MICS, maka MICS akan melakukan proses 
ekstraksi fitur sebelum mengklasifikasikan dan 
merekomendasikan musik. Dari beberapa 
penelitian yang telah dilakukan, berikut ini adalah 
proses ekstraksi fitur yang dilakukan dalam task-
taskpada music information retrieval.  
a. Rhythm Pattern 

Feature extraction merupakan proses untuk 
mendapatkan pola dari suatu lagu. Berikut ini 
adalah analisa metodologi yang dilakukan dalam 
feature extraction sesuai dengan toolbox 
RP_EXTRACT seperti pada block diagram pada 
Gambar 1: 
1. Preprocessing, langkah–langkah yang 

dilakukan antara lain: 
a. Decoding audio menjadi PCM (Pulse Code 

Modulation)  yaitu mengubah mp3 menjadi 
bentuk wav [12]. 

b. Menurunkan kualitas audio dan mengubah 
audio sampling rate [12]. 

c. Memecah musik menjadi segmen–segmen 
dengan ukuran setiap segmen yaitu 6s [12]. 
Karena dalam waktu 6s dianggap telah 

cukup untuk mendapatkan kesan dari style 
sebuah potongan musik. 

2. Feature extraction, langkah–langkah yang 
dilakukan antara lain: 

a. Transformasi audio segmen menjadi 
spectrogram dengan FFT [12]. FFT window 
size yang digunakan yaitu 256 sample.  

b. Mengelompokkan frekuensi menjadi 24 
critical bands sesuai dengan Bark scale 
[12]. 

c. Menghitung efek spectral masking dengan 
spreading function [12].  

d. Transformasi ke bentuk decibel [12]. 
e. Menghitung equal loudness level dalam 

Phon [12]. 
f. Menghitung loudness sensation yaitu 1 

SONE =  1kHz Tone pada 40 db-SPL [12]. 
g. Transformasi SONE ke rhythm patterns 

dengan FFT [12]. 
h. Membatasi modulation amplitudo yaitu 

berjumlah 60 [12].  
i. Filtering rhythm patterns menggunakan 

Gaussian dan Gradien filter [12]. 

 
Gambar 1 Block DiagramFeature Extraction 

 
Metode FFT dapat digunakan untuk ekstraksi pada 
beberapa fitur musik seperti yang disediakan oleh 
MIR Toolbox pada Gambar 2 [6]. FFT berbasis 
spektrum yang dapat dihitung sepanjang domain 
frekuensi atau di sepanjang Mel-band, dengan 
linear atau skala decibel energi, dan diterapkan 
dengan kurva resonansi beragam untuk menyoroti 
aspek-aspek yang berbeda seperti metrical 
pulsation atau fluktuasi.  
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Gambar 2. Fitur-fitur Musik yang Dapat 

Diekstrak dengan MIRToolbox 
 
 

b. API Echonest 
 Beberapa fitur musik seperti key, mode, 
loudness, energi, dan tempo dapat diekstrak dengan 
memanfaatkan API yang telah disediakan oleh 
www.echonest.com. Metode yang digunakan untuk 
mendapatkan dataset fitur musik adalah Song API 
Method.  
 
c. Harmonicity dan spectral smoothness 

constraints 
 Berdasarkan pada penelitian [16] dicari dengan 
menghubungkan setiap spektrum dasar dengan 
beberapa pitch yang dimodelkan dengan Wpjf 

sebagai jumlah dari fixed narrowband spectra bplf 
yang mewakili parsial berdekatan pada skala 
frekuensi harmonik dengan envelope coefficients 
ejpl. Estimasi parameter dihitung untuk 
memperkirakan jumlah pitch aktif dan spectral 
envelopesdari full spectra.  

 
d. Melodi 

Berdasarkan Ponce de León, et al, dalam satu 
chapter dengan judul Mining Digital Music Score 
Collections: Melody Extraction and Genre 
Recognition pada [11], terdapat daftar fitur tingkat 
rendah dan menengah untuk menggambarkan 
melodi dari sebuah musik: 
•  Atribut melodic yang berasal dari analisis 

numerik didapat dari informasi pitch:number of 
notes, tessitura, interval distribution, melodic 
profile, melodic density.  

•  Atribut melodic yang berasal dari analisis musik 
didapat dari data pitch: informasi kunci, jenis 
skala informasi, informasi irama. 

• Atribut melodic yang berasal dari analisis 
struktural: analisis motif, pengulangan, pola 
lokasi, segmentasi frase. 

 

5. Music Information Retrieval TasksUntuk 
Menjawab Music Therapy Issues 
Berikut ini adalah beberapa task di bidang 

Music Information Retrieval berdasarkan The 
Music Information Retrieval Evaluation eXchange  
(MIREX), yaitu : 
 Searching for Music, Cover song detection 
 Genre classification, Mood classification 
 Artist identification, Artist similarity 
 Rhythm and beat detection 
 Score following, Chord detection 
 Audio segmentation, Instrument detection 
 Automatic source separation 
 Optical music recognition 
 Onset detection, Melody transcription 
 Symbolic music similarity 
Berdasarkan survey terhadap Music Information 
Retireval Systemspada [14], Music Information 
Retrieval (MIR) task dibedakan berdasarkan 
audience dan retrieval level.  

Beberapa penelitian dalam MIR yang 
berhubungan dengan Music Therapy telah 
dilakukan sebelumnya.   

Luck G, et al menggunakan 216 improvisasi 
terapi musik yang diperoleh dari sesi reguler tujuh 
terapis musik dengan klien mereka yang kemudian 
dikumpulkan dalam Format MIDI. Sebanyak 50 
klien memberikan kontribusi materi musik, dan 
klien-klien dibagi menjadi tiga kelompok 
berdasarkan diagnosis klinis mereka yaitu RET 
(cacat mental), DEV (gangguan perkembangan), 
dan NEU (gangguanneurologis).  

Hasil improvisasi tersebut melewati proses 
ekstraksi fitur yaitu sebanyak 43 fitur musik secara 
otomatis diekstrak menggunakan MATLAB. Fitur-
fitur ini kemudian dimasukkan ke sebuah 
diskriminan fungsi analisis sebagai prediktor dari 
jenis gangguan mental. Analisis ini menghasilkan 
dua fungsi diskriminan signifikan, dan model yang 
muncul diklasifikasi benar 80%. Variabel prediktor 
signifikan jatuh ke dalam tiga kategori utamayaitu 
yang berkaitan dengan lapangan, yang berkaitan 
dengan aspek sementara, dan yang berkaitan 
dengan kejelasan tonal dan disonansi.[7] 

Vasudhaa, et al, merancangaplikasi yang 
dapat menghasilkan musik untuk terapi dengan 
metode algoritma genetik. Aplikasi ini menerima 
input berupa swarasdari raagas.Aplikasi ini 
dapat digunakan oleh praktisi medis dengan 
memilih raga setelah memberikan rincian pasien 
danpenyakit sebagai masukan. Perumusan hasil 
kriteria kebugaran disesuaikan dengan kesesuaian 
koherensi, variasi, harmoni, ritme, dan 
pengurangan redundansi. [15] 

Berdasarkan penelitian sebelumnya dan jenis 
task dari MIR sesuai dengan MIREX dan [14], 
dapat dilihat bahwa mood classification atau 
klasifikasi musik berdasarkan parameter 
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mood/emotion sangat berpengaruh pada music 
therapy. Hal ini dapat dijadikan dasar dalam 
pemilihan fitur musik yang akan digunakan dalam 
task MIR yang akan dibangun.  

Selain penelitian yang telah dilakukan oleh 
Luck G, et al dan Vasudhaa, et al, masih ada 
beberapa task yang dapat dikembangkan 
dalamMIR untuk menjawab issue–issue pada music 
therapy. Misalnya pencarian musik untuk terapi 
musik pada kasus tertentu atau klasifikasi musik 
pada lagu–lagu populer yang dapat digunakan 
sebagai terapi musik sesuai dengan penggunaan 
electronic music technologies (EMTs). 

Berbagai metode pada sistem cerdas juga dapat 
dimanfaatkan untuk mengembangkan penelitian 
pada MIR untuk music therapy, seperti jaringan 
syaraf tiruan,  hidden markov model maupun case 
base reasoning. 

Penelitian ini menjadi sesuatu yang penting 
untuk dilakukan karena melalui penelitian ini dapat 
diidentifikasikan issue-issue yang berkembang 
pada MIR, metode ekstraksi fitur yang dapat 
digunakan pada MIR dan task-task yang mungkin 
dilakukan pada penelitian lanjutan yaitu 
implementasi music theraphy pada Music 
Information Retrieval for Computer 
science(MICS). MICS akan mengembangkan 
kemampuan untuk mengklasifikasikan musik 
berdasarkan jenis terapi dan melakukan 
rekomendasi terhadap lagu-lagu yang sesuai 
dengan jenis terapi tertentu. 

 
6. Kesimpulan 
Dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat 
ditarik kesimpulan bahwa: 
 Beberapa fitur musik tertentu seperti rhythm, 

melodi, tempo, brightness, volume, 
articulations, harmonicity mempengaruhi jenis 
terapi musik yang diberikan. Beberapa metode 
komputasi seperti rhythm pattern dan FFT 
dapat dimanfaatkan untuk melakukan ekstraksi 
fitur. MIR toolbox dan MIR API juga dapat 
dimanfaatkan dalam proses ekstraksi fitur. 

 Mood classification atau klasifikasi musik 
berdasarkan parameter mood/emotion sangat 
berpengaruh pada music therapy. 

 Untuk menjawab issue-issue pada terapi musik 
dapat dimanfaatkan task-task dalam Music 
Information Retrieval sesuai dengan task pada 
MIREX, seperti task klasifikasi dan 
rekomendasi pada penelitian Music Information 
Retrieval for Computer science(MICS) yang 
sedang dilakukan.  

 
7. Saran 

Penelitian yang dilakukan masih sebatas 
penelitian literatur atau kajian teori mengenai 
Music Therapy Issues on Music Information 

Retrieval.Hasil dari penelitian ini nantinya dapat 
digunakan sebagai dasar kajian pustaka untuk 
melanjutkan penelitian di bidang music information 
retrieval for music therapy, misalnya klasifikasi 
musik untuk terapi musik dengan kasus tertentu 
seperti pada penyakit kanker payudara atau 
pencarian musik untuk tujuan pengobatan/terapi 
pada kasus tertentu. 
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Abstrak 
 

Sehubungan dengan perkembangan dunia pemasaran dan jasa menyebabkan adanya persaingan yang kompetitif 
antar perusahaan jasa dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggannya. Oleh karena itu, PT.  X 
Sales Area Kendari berupaya untuk memperbaiki dan mengembangkan sistem informasi pelayanan kepada 
pelanggan dalam meningkatkan kualitas layanan sesuai dengan tujuan perusahaan. Perencanaan arsitekur 
enterprise (EAP) merupakan suatu metode yang berorientasi pada kebutuhan bisnis yang terdiri dari arsitektur 
data, aplikasi, dan teknologi serta rencana implementasi dari arsitektur yang dibuat, sehingga blueprint dalam hal 
ini berupa blueprint data yang dibuat dapat dijadikan landasan perbaikan dan pengembangan untuk sistem 
informasi pelayanan kepada pelanggan. Hasil dari pemodelan EAP memberikan dokumentasi dan rujukan 
kepada PT X Sales Area Kendari  berupa arsitektur data. 
 
Kata Kunci : Sistem Informasi, Perencanaan Arsitektur Enterprise (EAP), Arsitektur Data, Blueprint 
 
 
 
 
PENDAHULUAN 

Sehubungan dengan berkembangnya dunia 
pemasaran dan jasa yang menimbulkan semakin 
tingginya persaingan antara perusahaan-perusahaan 
jasa dalam mencari nilai tambah dengan berusaha 
untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada 
para pelanggannya, sehingga pelanggan tersebut 
terpuaskan dan tidak akan berpindah ke perusahaan 
jasa lainnya. 

Dengan persaingan yang kompetitif tersebut, 
menuntut PT. X sales area Kendari untuk 
memperbaiki dan mengembangkan sistem informasi 
pelayanan kepada pelanggan dalam meningkatkan 
kualitas layanan sesuai dengan tujuan perusahaan. 
Untuk itu di perlukan model yang dapat 
menggambarkan hubungan antara proses bisnis, data, 
aplikasi, dan teknologi atas perubahan-perubahan 
yang terjadi. 

Salah satu metodologi yang dipakai dalam 
memodelkan arsitektur enterprise yaitu Enterprise 
Architecture Planning (EAP). EAP merupakan proses 

mendefinisikan arsitektur enterprise yang 
memfokuskan pada arsitektur data, aplikasi dan 
teknologi dalam mendukung bisnis serta rencana 
untuk mengimplementasikan arsitektur tersebut. 
 
TINJAUAN PUSTAKA 
Arsitektur Enterprise 

Arsitektur enterprise merupakan cara untuk 
menggambarkan model operasional enterprise yang 
mencakup aspek perencanaan bisnis, operasional 
bisnis, otomasi, hingga infrastruktur teknologi 
informasi pendukungnya. Arsitektur enterprise 
memiliki 4 (empat) komponen (domain) utama yaitu 
arsitektur bisnis, arsitektur informasi, arsitektur 
teknologi, dan arsitektur aplikasi. Sehubungan dengan 
keempat komponen ini, produk arsitektur enterprise 
akan berupa grafik, model, dan narasi yang 
menjelaskan lingkungan dan rancangan enterprise. 
 
Enterprise Architecture Planning 
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Perancangan arsitektur enterprise adalah proses 
mendefinisikan arsitektur untuk penggunaan 
informasi yang mendukung bisnis dan rencana untuk 
mengimplementasikan arsitektur tersebut[2]. Pada 
gambar 1 terlihat pemahaman EAP Dalam Zachman 
Framework. 
 

 
Gambar 1. EAP Dalam Zachman Framework. 

 

 

 
Gambar 2. Tahapan EAP. 

 
Metodologi Untuk EAP 

Pendekatan EAP menyediakan arah, tahapan, 
langkah, tugas, dan artifak arsitektur enterprise yang 
dihasilkan, sekaligus juga menyarankan agar 
dilakukan pemilihan metodologi yang dapat 
menunjang penyelesaian EAP secara efektif sesuai 
dengan kondisi dan kebutuhan. Pada bagian ini, 
metodologi yang dipilih untuk EAP diuraikan sesuai 

dengan langkah-langkah utama dalam tiap tahap 
EAP. Adapun tahapannya dapat dilihat di gambar 2. 
 
Survei Enterprise 

Dalam penelitian ini, diambil kasus suatu 
perusahaan penyelenggara jasa Telekomunikasi yaitu 
PT. X. TBK Sales Area Kendari yang berada di 
regional sulampapua (Sulawesi, Ambon, dan Papua). 

 
Pemodelan Bisnis Fungsional 

Pemodelan bisnis merupakan proses untuk 
mendefinisikan bisnis enterprise sebagai pengetahuan 
yang konsisten, komprehensif, dan lengkap sehingga 
dapat digunakan untuk mendefinisikan arsitektur 
data. 

 
1. Analisis Rantai Nilai Eksternal 

PT. X sales area Kendari sebagai bagian dari 
PT. X pusat dan regional yang operasional 
aktivitasnya yaitu memperluas jaringan pemasaran 
produk PT. X dan produk vendor sebagai salah satu 
mitra bisnis PT. X. Proses pemasaran dimulai dari 
tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya 
dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. Dari sisi 
rantai nilai hulu, PT. X sales area Kendari sebagai 
organisasi yang menerima dan menyelenggarakan 
peraturan dan kebijakan baik dari PT. X pusat 
maupun PT. X regional. Dari sisi srantai nilai hilir, 
PT. X sales area Kendari sebagai penyelenggara 
pelayanan kepada konsumen. 

 
2. Analisis Rantai Nilai Internal 

Tahap pertama dalam mengidentifikasi rantai 
nilai internal di PT. X sales area Kendari untuk 
sistem informasi pelayanan kepada pelanggan yaitu 
terlebih dahulu melakukan daftar fungsi bisnis dan 
proses bisnis yang dijalankan dalam 5 (lima) lokasi 
bisnis, diantaranya : 

1) PT. X pusat jakarta 
2) PT. X regional sulampapua 
3) PT. X sales area Kendari 
4) PT. X cluster area kolaka 
5) PT. X cluster area baubau 
Untuk area fungsi pada penelitian ini di 

fokuskan kepada aktivitas utama yang terdiri dari 

logistik masukan, operasi, logistik keluaran, 
pemasaran dan penjualan serta layanan. Sedangkan 
untuk aktivitas pendukung seperti layanan umum dan 
informasi, keuangan, manajemen sumber daya, dan 
penggadaan tidak dilakukan identifikasi karena proses 
bisnis yang ada di aktivitas pendukung tidak 
berhubungan langsung dengan pelanggan. 

Penggambaran rantai nilai internal untuk 
mengetahui tujuan yang akan dicapai perusahaan 
sesuai dengan visi dan misinya dalam menyediakan 
layanan dan produk kepada pelanggan PT. X. 

 
3. Penggambaran Proses Bisnis Menggunakan 

BPMN 
BPMN memodelkan proses melalui satu 

diagram yang mengaitkan antara aliran proses dengan 
aliran pesan serta dapat menampilkan keterlibatan 
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organisasi yang terkait[3]. BPMN merupakan salah 
satu metoda pemodelan proses bisnis dari BPMI 
(Business Process Management Initiative) dan model 
yang digunakan untuk tahapan awal dalam rangkaian 
seluruh aktivitas pemodelan proses bisnis. BPMN 
merupakan tools pemodelan proses bisnis yang masih 
baru, yang dirilis pada bulan Mei 2004. BPMN 
menyediakan BPD (Business Process Diagram), yang 
berlandaskan pada teknik flowchart yang digunakan 
untuk membuat model proses bisnis. BPMN 

mendukung swimlanes, yaitu Pool dan Lane. Pool 
merepresentasikan participant dalam proses, 
sedangkan Lane merupakan dekomposisi atau sub 
partisi dari Pool[1]. 

Pelayanan kepada pelanggan terdiri dari 2 (dua) 
kategori yang terdapat pada sistem informasi 
pelayanan kepada pelanggan, yaitu pelayanan secara 
indoors dan outdoors. 
Berikut dapat dilihat pada gambar 3 adalah BPMN 
Antrian pelanggan PT. X sales area Kendari

 
Gambar 3. BPMN Antrian Pelanggan 

 
PEMODELAN ARSITEKTUR DATA  

Berdasarkan hasil analisis entitas data, 
didapatkan bahwa setiap proses bisnis pelayanan 
kepada pelanggan secara indoors menggunakan 
aplikasi yang berbeda dalam mengolah entitas data 
yang sama, dimana hubungan antara entitas data 
tersebut belum terintegrasi. Oleh karena itu pada 
tahap ini penulis mengintegrasikan entitas  
data yang telah diidentifikasi tersebut untuk 
menghindari adanya redundancy data sebagai salah 
satu usulan perbaikan sistem informasi pelayanan 
kepada pelanggan. 

Sebelum dilakukan pendataan proses bisnis 
yang memiliki entitas data yang sama, terlebih dahulu 
penulis mencoba mengusulkan beberapa tambahan 
proses bisnis sebagai bagian pengembangan sistem 
informasi pelayanan kepada pelanggan yang tentunya 

disesuaikan dengan kondisi PT. X sales area Kendari 
dalam meningkatkan kualitas layanan sesuai dengan 
tujuan perusahaan. Adapun proses bisnis yang akan 
ditambahkan dalam pemodelan arsitektur enterprise, 
diantaranya : 
1) Penanganan keluhan pelanggan terkait masalah 

produk vendor dan distributor lokal. 
2) Penanganan keluhan pelanggan terkait masalah 

jaringan selular untuk area Kendari. 
3) Penanganan keluhan pelanggan terkait layanan 

yang diberikan oleh PT. X sales area Kendari. 
Ketiga proses bisnis tersebut dijalankan secara 

indoors oleh unit organisasi customer services (galeri 
dan call center). Pada gambar 4 menampilkan daftar 
proses bisnis yang telah ada maupun yang diusulkan 
sebagai dasar pengembangan sistem informasi 
pelayanan kepada pelanggan. 
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Gambar 4. Daftar Aktivitas Dan Entitas Data 

 
Hasil keseluruhan identifikasi entitas data 

kemudian diperiksa untuk pertimbangan tumpang 
tindih, kesetaraan, dan tingkat kepentingan dalam 
mendukung proses bisnis. Daftar awal entitas yang 
dihasilkan akan mengisi kerangka kerja Zachman 
dibaris perencana dan kolom data. 

Pada penelitian ini, pemodelan dilakukan 
dengan menggunakan Entity Relationship Diagram 
(ERD) seperti yang ditampilkan pada gambar 5 untuk 
ERD sistem informasi pelayanan kepada pelanggan. 
Hasil pemodelan ERD melengkapi kerangka kerja 
Zachman pada baris pemilik dan kolom data. 
 

   
Gambar 5. ERD Sistem Informasi Pelayanan Kepada 

Pelanggan 
Matriks hubungan antara proses bisnis dengan 

entitas data ditampilkan pada gambar 6, dimana 
pendefinisian hubungan-hubungan tersebut dilakukan 
dengan menentukan proses bisnis yang membuat, 
mengelola, dan menggunakan entitas data tertentu 
melalui penanda “C”, “U”, dan “R” seperti yang telah 
dipaparkan pada tinjauan pustaka. Pendefinisian ini 
dilakukan untuk semua proses bisnis yang memiliki 
entitas data berdasarkan gambar 4 dengan jumlah 
entitas data hasil integrasi pada gambar 5. 
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Gambar 6. Matriks Proses Bisnis vs. Entitas Data 

 
 
KESIMPULAN 

Pembuatan blueprint (data, aplikasi, dan 
teknologi) memberikan dokumentasi dan rujukan 
dengan rekapitulasi, diantaranya : 

1. Model bisnis fungsional yang terdiri dari 12 
entitas eksternal perusahaan, 10 fungsi bisnis dan 
24 proses bisnis yang dijalankan di PT X sales 
area Kendari oleh 13 unit organisasi. 

2. Arsitektur data terdiri dari 3 proses bisnis yang 
diusulkan dan 9 entitas data yang dapat di 
integrasikan. 
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Abstrak 

Pelayanan prima yang didukung teknologi informasi menjadi bagian dari visi dan misi instansi Pemerintah 
Daerah. Pada saat ini pembangunan infrastruktur jaringan di lingkungan Pemerintah Daerah semakin 
berkembang, oleh karena itu diperlukan sistem monitoring yang baik. Akan tetapi saat ini sistem monitoring 
yang ada belum sepenuhnya dapat memuwujudkan kualitas pelayanan publik seperti yang diharapkan. Ini terjadi 
disebabkan karena belum ada manajemen service desk yang sesuai dengan standar. Titik kontak tunggal untuk 
pengaduan masalah belum ada sehingga memperlambat proses penyelesaian. Kerangka kerja Information 
Teknology Infrastructure Library (ITIL) merupakan best practice yang bertujuan secara berkelanjutan 
meningkatkan efisiensi operasional TI dan kualitas pelanggan. Dalam siklus layanan ITIL service desk  
merupakan fungsi dalam tahapan service operation. Terbentuknya desain manajemen service desk yang sesuai 
dengan lingkungan Pemerintah Daerah yang mengacu pada kerangka kerja ITIL mampu meningkatkan kualitas 
kinerja pelayanan. 
 
Kata kunci : Service desk, ITIL 
 
 
 
 
1. Pendahuluan  
 

Saat ini teknologi informasi dalam instansi 
pemerintah menjadi faktor pendukung dan penentu 
untuk mencapai tujuan bisnis. Hal ini disebabkan 
karena teknologi informasi dapat membantu instansi 
pemerintah memiliki kinerja lebih efektif dan 
efisien. Sebagai instansi yang memiliki tugas dan 
fungsi di bidang penyebarluasan, pengembangan dan 
pendayagunaan teknologi informasi, Dinas 
Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kota 
Surabaya dituntut mampu memberikan pelayanan 
prima kepada masyarakat secara cepat dan tepat. 
Pelayanan prima yang dimaksud meliputi 
peningkatan kualitas manajemen pelayanan publik 
secara cepat, mudah, murah juga berkepastian dan 
peningkatan kualitas SDM pelayanan publik. 

Salah satu tanggung jawabnya adalah 
mengembangkan infrastruktur TIK melalui 
pengembangan aplikasi, muatan layanan publik, 
standarisasi dan pemanfaatan jaringan TIK dalam 
rangka peningkatan pelayanan publik. Saat ini 
pembangunan infrastruktur jaringan di Kota 
Surabaya semakin berkembang, oleh karena itu 
diperlukan sistem monitoring terhadap layanan yang 
lebih efektif dan efisien. 

Namun sistem monitoring yang ada saat ini 
belum seluruhnya mampu mewujudkan kualitas 
pelayanan publik secara cepat, mudah, murah juga 
berkepastian. Hal ini disebabkan karena  belum 
adanya manajemen dalam pengelolaan service desk 
yang  ditentukan  melalui rencana taktis dan 
eksekusi. Belum ada titik kontak tunggal untuk 
pengaduan masalah, sehingga memperlambat proses 
penyelesaian. Prioritas penanganan suatu masalah 
dan waktu berakhirnya penanganan masalah tidak 
ditentukan dengan pasti.  

Untuk menjawab semua pemasalahan yang ada 
ini diperlukan sistem manajemen monitoring 
layanan yang handal dan mampu menjadi ujung 
tombak organisasi memberikan pelayanan kepada 
pelanggan dalam hal ini instansi lain di lingkungan 
Pemerintah Kota Surabaya. Service desk merupakan 
layanan utama dalam pengelolaan layanan teknologi 
informasi. Hal ini dimaksudkan untuk menyediakan 
titik kontak tunggal untuk memenuhi kebutuhan 
komunikasi baik pengguna maupun staf teknologi 
informasi [7]. Sebagai pusat layanan, service desk 
diharapkan dapat memberikan informasi yang cepat, 
tepat dan akurat. Selain itu juga diharapkan dapat 
memuaskan pelanggan dan penyedia teknologi 
informasi, oleh karena kepuasan pelanggan 
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merupakan indikasi yang efektif dalam penyediaan 
layanan [9].  

Dalam penelitian ini kerangka kerja tata kelola 
TI yang dipilih adalah Information Teknology 
Infrastructure Library (ITIL), karena merupakan 
best practice yang bertujuan secara berkelanjutan 
meningkatkan efisiensi operasional TI dan kualitas 
pelanggan. Disamping itu ITIL secara utama 
membahas bagaimana kontrol didefinisikan agar 
dapat dilaksanakan dengan mendefinisikan 
mengenai rencana taktis dan eksekusi [10].    
Penerapan ITIL dalam proses IT Service 
Management (ITSM) lebih efisien dan efektif 
dibanding dengan metode lain [3]. Pengelolaan 
kualitas layanan, kerusakan jaringan dan kinerja 
karyawan dengan lebih baik melalui penggunaan 
sistem   pengelolaan   pelanggan   berdasarkan  
ITSM [5].   

Alex. D. Paul mengemukakan penerapan 
service desk dengan pendekatan ITIL [4]. Fakta 
yang mendukung penerapan ITIL dicatat oleh 
organisasi Pink Elephant yang telah 
mengimplementasikan ITIL sehingga dapat 
meningkatkan mutu pelayanan [1] adalah sebagai 
berikut : 
- Proacter & Gamble 

Mulai menggunakan ITIL pada tahun 1999 
mampu mengurangi panggilan pada help desk 
sampai 10%. 

- Caterpillar 
Menggunakan ITIL pada tahun 2000. Setelah 
menerapkan prisip ITIL, nilai pencapaian waktu 
respon target untuk incident management naik 
dari 60% menjadi lebih dari 90%. 

- Finance Corp (Sallie Mae) 
Mulai menggunakan ITIL pada tahun 2005, 
mengakibatkan penurunan panggilan pada help 
desk sebesar 40% dan meningkatkan 
penyelesaian panggilan tingkat pertama dalam  
2 tahun. 

- State of North California 
Menggunakan ITIL pada tahun 2006 dalam 
departemen TI, mampu meningkatkan 
penyelesaian insiden dengan target 32 % dan 
menyelesaikan permintaan layanan dengan 
target 20%. 
Dengan menerapkan service desk 

menggunakan pendekataan kerangka kerja ITIL 
sebagai panduan yang akan diterapkan dalam 
organisasi pemerintah diharapkan dapat 
meningkatkan pelayanan dan memastikan layanan 
teknologi informasi dapat berjalan sesuai dengan 
visi dan misi organisasi.  

 
2. Tinjauan Pustaka 
 
2.1 Information Teknology Infrastructure 

Library (ITIL)  
 

 ITIL merupakan standar yang dikeluarkan oleh 
pemerintah United Kingdom (UK) sebagai kerangka 
kerja pada manajemen layanan teknologi informasi 
sehingga suatu organisasi dapat mencapai kualitas 
dukungan layanan yang diinginkan. Sehingga  
memberikan kontribusi terhadap penggunaan 
produktif bagi organisasi untuk menyebarkan teknik 
dan proses diseluruh bisnisnya. 
 ITIL mempromosikan pendekatan kualitas 
untuk mencapai tujuan awal organisasi, efisiensi 
dalam pengelolaan sistem informasi dan 
implementasi manajemen layanan. Dari gambar 1 
dapat dilihat bahwa ITIL terdiri dari lima bagian 
yang saling mendukung satu dengan lainnya, dimana 
terkenal dengan sebutan siklus layanan ITIL [7]. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Kerangka Kerja ITIL [7] 

 
Secara singkat masing-masing bagian dijelaskan 
sebagai berikut : 
1. Service Strategy merupakan inti dari siklus 

layanan ITIL yang memberikan panduan 
kepada pengimplementasi ITSM tentang 
bagaimana memandang konsep ITSM bukan 
hanya sebagai sebuah kemampuan organisasi 
memberikan, mengelola serta mengoperasikan 
layanan TI. Akan tetapi juga merupakan 
sebuah aset strategis organisasi.  

2. Service Design memberikan panduan kepada 
organisasi TI untuk dapat secara sistematis 
mendesain best practice dan membangun 
layanan TI maupun implementasi ITSM itu 
sendiri. 

3. Service Transition menyediakan panduan untuk 
organisasi TI agar dapat mengembangkan 
kemampuan serta mengubah hasil desain 
layanan TI yang spesifikasinya di ubah ke 
dalam lingkungan operasional. 

4. Service Operation merupakan tahapan siklus 
yang mencakup semua kegiatan operasional 
harian pengelolaan layanan TI secara efisien 
dan efektif.  

5. Continual service improvement (CSI) 
memberikan panduan penting dalam menyusun 
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serta memelihara kualitas layanan dari proses 
desain, transisi dan pengoperasionya. Selain 
Juga kombinasi berbagai prisip dan metode 
dari manajemen kualitas, salah satunya adalah 
Plan-Do-Check-Act (PDCA) atau yang dikenal 
sebagai Deming Quality Cycle. 

2.2 Service Desk 
 
 Service desk adalah fungsi yang penting untuk 
seluruh konsep layanan manajemen. Dimana service 
desk merupakan titik kontak tunggal antara 
pengguna dan penyedia layanan seperti ditunjukkan 
pada gambar 2, dan bertanggung jawab atas kontrol 
insiden yang disediakan oleh manajemen insiden. 
Service desk didefinisikan oleh ITIL merupakan 
bagian penting dan fungsi integral dalam ITSM yang 
mendukung manajemen organisasi TI lebih efektif 
dan interaksi antara TI dan pengguna[7]. Tanggung 
jawab khusus dari service desk menurut ITIL V3 
menangani semua insiden dan permintaan yang 
masuk, mengelompokkan juga menentukan prioritas. 
Selain itu juga sebagai penyelidikan dan melakukan 
diagnosis garis pertama. Kemudian mengelola siklus 
hidup insiden dan permintaan, hanya akan 
meningkatkan prosedur penyelesaian permasalahan 
ke dukungan lapis kedua dan ketiga bila diperlukan. 
Service desk akan menutup pengaduan ketika 
pengguna sudah puas dan akan menjaga informasi 
pelanggan mengenai status layanan, insiden dan 
permintaan. Oleh karena itu orang yang ditunjuk 
sebagai service desk sebaiknya adalah orang yang 
mempunyai kemampuan untuk menganalisa 
kebutuhan pengguna mengenai permasalahan yang 
terjadi di lingkungan TI.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 2. Single Point of Contact [6] 

 
Dalam ITIL V3, service desk dibahas dalam service 
operation sebagai bagian dari proses manajemen 
insiden dan manajemen masalah. Selain aktif 
memantau insiden, pertanyaan pengguna dan 
menyediakan saluran komunikasi untuk manajemen 
layanan yang lain dengan masyarakat pengguna, 
service desk juga menyediakan layanan permintaan. 

 

3. Metodologi  
 
 Pada penelitian ini data yang digunakan adalah 
data semua insiden yang tercatat oleh service desk di 
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya 
(Dinkominfo). Melakukan analisa manajemen 
service desk sesuai standar ITIL dan yang ada dalam 
organisasi. Gap analisis antara service desk kondisi 
saat ini dengan standar ITIL yang akhirnya diperoleh 
tingkat kematangan saat ini. Proses selanjutnya 
mendesain tahapan manajemen service desk 
Dinkominfo sesuai dengan standar ITIL. Sehingga 
gambaran metodologinya seperti yang ditunjukkan 
pada gambar 3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gambar 3. Diagram Alir Metodologi 
 
4. Pembahasan 
 
4.1 Analisa Service Desk kondisi saat ini 
  
Analisa kondisi service desk saat ini diantaranya 
adalah sebagai berikut : 
- Topologi jaringan yang ada di Dinkominfo saat 

ini menggunakan partial mesh sesuai dengan 
aturan pada cisco, dimana terdiri dari tiga 
lapisan (layer) yaitu core layer, distribution 
layer, access layer. Hal ini diterapkan karena 
mampu menekan waktu down time.  

- Layanan yang dikelola oleh Dinkominfo Kota 
Surabaya saat ini adalah menyediakan 
infrastruktur TI (termasuk jaringan dan sistem 
informasi). Untuk infrastruktur jaringan, 
Dinkominfo menyediakan media transmisi 
akses koneksi internet dan intranet. Sedangkan 
infrastruktur sistem informasi/aplikasi, 

Analisa 
Service Desk 
 standar ITIL

Analisa 
Service Desk 
kondisi saat ini

Desain Service Desk 
Dinkominfo menurut ITIL 

Tingkat Kematangan 
Service Desk 

Gap Analisis Service 
Desk dengan ITIL 
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Dinkominfo menyediakan portal  untuk 
aplikasi.  

- Prosedur penangan masalah yang ada saat ini 
melalui telepon maupun lewat aplikasi help 
desk dengan mengidentifikasi awal masalah 
yang terjadi kemudian mengkategorikannya 
sampai dengan penangan masalah seperti 
diperlihatkan pada gambar 4. 

 
 

Gambar 4. Alur proses Service Desk Dinkominfo 
 

Akan tetapi penanganan lewat aplikasi ini 
belum tersosialisasikan ke seluruh instansi 
lainnya sehingga banyak yang belum 
memanfaatkan aplikasi help desk ini. 

- Tugas dan tanggung jawab dari service desk 
yang ada saat ini adalah mencatat semua 
insiden yang masuk, memberikan penyelesaian 
tahap awal, melanjutkan permasalahan ke 
tingkat yang lebih lanjut apabila permasalahan 
tidak tertangani dan memberikan informasi 
kepada instansi lain apabila ada gangguan atau 
kejadian yang menyebabkan berhentinya 
proses. 

- Organisasi service desk yang ada saat ini belum 
berdiri sendiri akan tetapi masih dalam 
pengawasan seksi aplikasi database dan seksi 
telematika. Hal ini terjadi oleh karena untuk 
membentuk organisasi service desk tersendiri 
harus melihat dari struktur organisasi terkait 

PERDA No. 8 tahun 2008 yang mengatur 
tentang organisasi perangkat daerah.  

- Staf service desk dan tim teknis saat ini 
merupakan tenaga kontrak dengan kemampuan 
yang masih belum sesuai dengan standar yang 
ada. Jumlahnya masih relatif kurang untuk 
mendukung semua instansi yang ada di Kota 
Surabaya. 

- Proses peningkatan insiden atau eskalasi masih 
belum berjalan maksimal. Ini terjadi karena 
pembagian tugas masih belum tertata dengan 
baik.  

- Komponen peralatan sebagai pendukung kerja 
dari service desk masih terbatas hanya melalui 
telepon.  

- Untuk ukuran kinerja dari service desk belum 
ditetapkan. Sehingga belum bisa melakukan 
evaluasi kinerja dari service desk. Oleh karena 
itu Key Performance Indicator (KPI) harus 
ditetapkan sebagai tolok ukur kinerja dari 
service desk.  
   

4.2 Analisa Service Desk Standar ITIL 
  
 Service desk menurut kerangka kerja ITIL 
merupakan fungsi yang penting dan terintegrasi 
dalam manajemen layanan TI guna mendukung 
pengelolaan TI yang efektif untuk organisasi [7]. 
Selain itu juga merupakan titik pusat kontak antara 
penyedia layanan dan pengguna. Tugas dan 
tanggung jawab service desk menurut kerangka kerja 
ITIL adalah mencatat semua insiden yang masuk, 
mengkategorikan insiden berdasarkan ketentuan 
yang telah ditetapkan oleh organisasi, menyediakan 
investigasi dan diagmosa pertama insiden apabila 
tidak dapat terselesaikan maka akan secara otomatis 
penanganan ditingkatkan kepada tim pendukung, 
menutup insiden apabila telah selesai di konfirmasi 
pada pihak pengguna, melakukan survey kepuasaan 
terhadap pengguna dan memberi informasi 
gangguan juga perubahan terhadap pengguna.  
 Lingkungan dimana staf service desk bertugas 
diharapkan nyaman dan tidak banyak gangguan 
demi keberhasilan kerja. Prosedur peningkatan 
insiden atau eskalasi menurut ITIL disesuaikan 
dengan struktur organisasi yang ada. Staf service 
desk perlu memiliki kemampuan dalam penanganan 
insiden oleh karena itu adanya pelatihan dianjurkan 
untuk menambah kemampuan bagi tim penanganan 
insiden. Struktur organisasinya tidak mutlak akan 
tetapi lebih menyesuaikan pada tipe organisasi. 
 

4.3 Gap Analisis Service Desk dengan ITIL 
 
 Berdasarkan analisa manajemen service desk 
kondisi saat ini dan  menurut standar ITIL diperoleh 
gap analisis yaitu : 
1. Belum adanya ukuran kinerja service desk 

sebagai Key Performance Indicator (KPI) 
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sebagai tolok ukur keberhasilan manajemen 
service desk. 

2. Pendukung kinerja service desk masih terbatas 
lewat telepon karena aplikasi help desk yang 
ada belum disosialisasikan. 

3. Sistem eskalasi belum sepenuhnya berjalan. 
4. Penutupan untuk trouble ticket belum ada 
5. Belum ada survey kepuasan terhadap pengguna 

dalam hal ini instansi lainnya. 
 
4.4 Tingkat Kematangan Service Desk 
 

 Dari gap analisis diatas proses selanjutnya 
adalah menguji tingkat kematangan service desk saat 
ini dengan menggunakan kerangka kerja COBIT 
khususnya pada proses DS8. Skala pengukuran 
diberikan secara bertingkat untuk masing-masing 
proses TI yang direpresentasikan dengan nilai 0 
sampai 5 [2].  Skala tersebut terkait dengan deskripsi 
model kematangan kualitatif yang berkisar antara 
“Non-existent” sampai “Optimised” Dalam 
pengujian tingkat kematangan ini dibuat diagram 
RACI untuk mengetahui para pelaku dalam service 
desk [11] antara lain Service Desk Operator (SDO), 
Pelapor (U), Service Desk Spesialist  (SDS), Analis 
Jaringan (AJ), Analis Aplikasi (AA), Analis 
Database (AD),  Service Desk Manager (SDM). 
Dilakukan kuisoner dengan dengan mengambil 
responden para pelaku service desk.  

Sebelum menilai tingkat kematangan dari hasil 
kuisoner yang telah disebar, terlebih dahulu 
menguji validitas pertanyaan yang telah dibuat 
dengan menggunakan program SPSS. Validitas 
sebuah kuisoner apabila r hitung > r tabel [4], 
dimana untuk 28 responder r tabel > 0.374. Untuk 
menguji keakuratan jawaban kuisoner, dilakukan 
juga uji reabilitas dengan menggunakan metode 
Cronbach’s alpha (α).  Dikatakan realiable apabila 
koefisien     α > 0.6 [4]. Dalam uji realibilitas ini 
diperoleh  koefisien   α = 0.709. Hasil yang 
ditujukkan ini berarti jawaban kuisoner tersebut 
realible.  
 Dari analisa yang telah dilakukan kondisi 
service desk saat ini berada di level 2 (berulang tapi 
intuitif) dan kondisi yang diharapkan nantinya pada 
level 4 (manajemen sudah terkelola baik). Ini 
berarti kondisi dimana organisasi telah memiliki 
pola yang berulang kali dilakukan dalam 
manajemen akan tetapi keberadaannya belum 
terdefinisi secara baik dan resmi sehingga masih 
terjadi ketidakkonsistenan. Dari uji tingkat 
kematangan ini diperoleh proses perbaikan secara 
bertahap sesuai skala prioritas perbaikan untuk 
peningkatan manajemen. Proses pematangan atribut 
bergerak tumbuh dari tingkat kematangan 2 menuju 
tingkat kematangan 3, dimana penekanan 
perbaikannya pada sisi pendefinisian dalam bentuk 
dokumentasi resmi terkait dengan adanya prosedur 
kerja. 
 

4.5 Desain Service Desk Dinkominfo sesuai 
standar ITIL 
 
Hasil yang diperoleh dari tahap tingkat 

kematangan service desk saat ini digunakan sebagai 
dasar untuk mendesain manajemen service desk. 
Tahapan desain service desk sesuai standar ITIL [7] 
adalah : 
1. Membuat alur proses penanganan insiden 

(incident management) sesuai dengan 
organisasi. Pada gambar 5 ini alur proses 
penanganan insiden mengalami pembaharuan 
disesuaikan dengan penanganan masalah pada 
standar ITIL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gambar 5. Alur proses Service Desk Dinkominfo  
sesuai standar ITIL 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2012, STMIK - STIKOM Bali 23-25 Pebruari 2012 

857 
 

 
2. Membuat diagram RACI untuk peran dan 

tanggung jawab tiap-tiap pelaku service desk. 
Tabel 2. Tabel Diagram RACI Service Desk 
 
 S 

D 
M 

S 
D 
O 

U S 
D 
S 

Analisis 
insiden 

Report  I R R  
Log  R    
Klasifikasi 
Masalah 

 R  C  

Insiden  
Utama 

I  I C CR 

Investigasi  
Dan diagnosa 

 I  R  

Perbaikan  I CI R  
Penutupan  R C I  
Monitoring  R    
Proses  
berkelanjutan 

A CIR C CI CI 

 
Dimana pelaku service desk yang di maksud dari 
tabel 2 adalah : 

- Service desk manager (SDM) adalah kepala 
seksi organisasi. 

- Service desk operator (SDO) adalah staf 
outsource yang berjumlah satu orang. 

- Pelapor atau pengguna (U) adalah seluruh 
instasi di lingkungan Pemerintah Kota 
Surabaya. 

- Service desk spesialit (SDS) adalah staf teknis 
baik jaringan maupun aplikasi.  

- Analisa Insiden adalah tiap-tiap administrator 
baik jaringan, aplikasi maupun database. 

3.  Menetapkan Key Performance Indicator (KPI) 
sebagai indicator pengukuran kinerja service 
desk. Ukuran kinerja ini ditetapkan sebagai 
tindakan pengawasan dari service desk seperti 
ditunjukkan pada tabel 3. 

 
Tabel 3. Tabel KPI Service Desk 

 
Diharapkan dengan adanya indikator pengukuran 
kinerja ini manajemen pelayanan yang ada menjadi 
lebih efektif dan efisien.  
4.  Menentukan mekanisme eskalasi apabila 

service desk operator tidak berhasil 
menyelesaikan insiden. Tingkatan eskalasi 
dalam penanganan masalah antara lain : 
-  Garis pertama adalah service desk operator 

-  Eskalasi pertama adalah service desk 
spesialis atau tim support setelah 15 menit 
penanganan pertama 

- Eskalasi kedua adalah analisis insiden 
setelah 3 jam penanganan dari eskalasi 
pertama 

- Eskalasi ketiga adalah service desk 
manager setelah 5 jam penanganan dari 
eskalasi  kedua. 

 
5 KESIMPULAN 
 
Pembuatan desian service desk manajemen jaringan 
sesuai kerangka kerja ITIL ini memerlukan langkah-
langkah sebagai berikut : 
1. Membuat proses penanganan insiden sesuai 

denga organisasi 
2. Membuat diagram RACI untuk menentukan 

pelaku service desk beserta tanggung jawabnya 
3. Menetapkan KPI 
4. Menentukan mekanisme eskalasi penanganan 

insiden 
Dari desain yang telah dilakukan berikut diharapkan  
service desk Dinkominfo kinerjanya meningkat. 
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Abstrak 

 
Tujuan penelitian ini  ialah menganalisis dan merancang serta mengimplementasikan e-marketing pada 
perusahaan obat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis dan perancangan. Untuk metode 
analisis meliputi penyebaran kuesioner, wawancara, dan tahapan analisis didalam pembuatan sistem aplikasi e-
marketing yaitu analisis situasi, strategi perancangan e-marketing, dan tujuan. Sedangkan, untuk metode 
perancangan meliputi strategi e-marketing, rencana pelaksanaan, anggaran, dan rencana evaluasi. Hasil yang 
dicapai, ialah e-marketing yang dapat membantu perusahaan dalam mempromosikan produk perusahaan. Di 
mana dengan adanya sistem e-marketing maka dapat meningkatkan kualitas pelayanan PT. Indo Sehat Lestari.   
Sistem e-marketing yang dihasilkan terdiri dari beberapa fitur-fitur antara lain adalah fitur pemesanan produk 
yang memudahkan pelanggan dalam memesan produk. Kemudian fitur  pencarian produk yang dapat 
mempermudah pelanggan dalam melakukan pencarian produk. Lalu fitur event yang mempermudah pelanggan 
untuk mengetahui acara-acara yang diselenggarakan oleh perusahaan dan  juga terdapat fitur promosi yang dapat 
menarik pelanggan untuk melakukan pembelian produk PT. Indo Sehat Lestari. Simpulan yang dapat diperoleh  
yaitu e-marketing dilengkapi oleh fitur-fitur yang dapat memenuhi kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh 
pelanggan. Untuk pengembangan e-marketing yang telah dirancang sebaiknya dilakukan pemeliharaan dan 
perubahan secara berkala dan  dikembangkan kearah yang lebih baik lagi 
 
Kata kunci : analisis, merancang,  implementasi, e-marketing 
 
 
 
 
1. Pendahuluan 

 
Dunia bisnis saat ini memasuki era persaingan 

yang sangat ketat dengan adanya ketidakstabilan 
ekonomi yang membuat pelaku bisnis menjadi 
semakin sulit untuk bertahan dalam persaingan yang 
ada. Para pelaku bisnis harus memiliki keunggulan 
kompetitif agar dapat tetap bersaing dengan pelaku 
bisnis lainnya. Keunggulan kompetitif tersebut dapat 
diciptakan dengan memanfaatkan teknologi 
informasi, salah satunya adalah internet. 

Dengan penggunaan internet, aktivitas bisnis 
yang pada awalnya dibatasi oleh jarak dan waktu 
sekarang bukan merupakan hambatan lagi. Salah 
satu cara pemanfaatan internet bagi perusahaan 
adalah dengan membuat website perusahaan yang 
digunakan untuk memperkenalkan produk dan jasa 
yang dimiliki oleh perusahaan. Kegiatan 
memperkenalkan produk atau jasa melalui internet 
ini dikenal juga dengan istilah e-marketing. E-
marketing memiliki konsep yang sama seperti 
pemasaran konvensional, dengan kelebihan dapat 
menjangkau pelanggan di belahan dunia mana pun. 

Dengan mengimplementasikan e-marketing, maka 
suatu perusahaan dapat terus bertahan di dalam 
persaingan dunia bisnis.  

PT. Indo Sehat Lestari adalah sebuah 
perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang 
penjualan obat-obatan herbal dan minuman 
kesehatan. PT. Indo Sehat ini memiliki cabang yang 
tersebar di Jakarta dan di luar kota seperti Surabaya, 
Malang, Bandung, Medan, Pekan Baru, Cirebon, 
Tasikmalaya, dan Semarang. Sistem pemasaran yang 
dijalankan oleh perusahaan ini adalah menggunakan 
periklanan melalui radio, majalah, brosur, dan sales 
yang menawarkan produk ke toko-toko.  

Dalam hal ini, untuk dapat bersaing dengan 
perusahaan-perusahaan sejenis dan meningkatkan 
penjualan, maka PT. Indo Sehat Lestari memutuskan 
untuk memperluas strategi pemasarannya dengan 
mengimplementasikan aplikasi e-marketing yang 
berbasis web di mana dengan menggunakan strategi 
ini dapat menjadi sarana promosi yang berisikan 
data detil produk, cara pemesanan, hingga 
menampung berbagai testimoni dari pelanggan yang 
pernah menggunakan produk. Oleh karena itu, 

No Makalah : 226
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dilakukanlah perancangan dan implementasi  e-
marketing pada perusahaan tersebut. 

  
1.1 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup permasalahan dibatasi pada 
merancang aplikasi e-marketing PT. Indo Sehat 
Lestari yang terbatas pada pemasaran dan 
pemesanan dan tidak membahas tentang stok, proses 
transaksi pembayaran, pengiriman, dan sistem 
keamanan di dalam aplikasi e-marketing 

 
1.2 Tujuan dan Manfaat 

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis 
strategi-strategi dan merancang aplikasi e-marketing 
berbasis web untuk  PT. Indo Sehat Lestari. 

Manfaat yang diperoleh adalah memperluas 
jangkauan pemasaran produk, mempermudah dalam 
mengetahui informasi produk perusahaan, 
mempermudah dalam pencarian produk yang 
diinginkan, melakukan pemesanan produk secara 
online, memberikan kesan dan pesan tentang produk 
yang dimiliki oleh PT. Indo Sehat Lestari., 
mengetahui acara-acara yang diadakan oleh 
perusahaan, melakukan pemesananan produk PT. 
Indo Sehat Lestari tanpa melalui distributor, dengan 
adanya sistem member, PT. Indo Sehat Lestari dapat 
memiliki data yang lengkap, dan mengetahui 
informasi mengenai PT. Indo Sehat Lestari melalui 
profil perusahaan. 
 
1.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan meliputi metode 
analisis yang terdiri dari penyebaran kuesioner dan 
wawancara dan tiga tahap awal dari tujuh tahap e-
marketing, yaitu: Analisis Situasi, Strategi 
Perencanaan E-Marketing, dan Tujuan. Metode 
berikutnya adalah metode perancangan yang terdiri  
dari Strategi E-Marketing, Rencana Pelaksanaan, 
Anggaran, dan Rencana Evaluasi [3]  
 
2. Landasan Teori 
 
2.1 Analisa SWOT 

Menurut Rangkuti [2], analisis SWOT adalah 
identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk 
merumuskan strategi  perusahaan. Analisis ini 
disarankan pada logika yang dapat memaksimalkan 
kekuatan (Strengths) dan peluang (Opportunities), 
namun secara bersamaan dapat meminimalkan 
kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats) 

 
2.2 Pemasaran 
Menurut Kotler dan Armstrong [1],  pemasaran 
adalah suatu proses sosial dan manajerial dimana 
individu dan kelompok memperoleh apa yang 
mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan 
dan pertukaran produk dan nilai dengan orang lain. 
Tujuan ganda pemasaran adalah untuk menarik 
pelanggan baru dengan mempromosikan nilai 

unggul yang ada dan menjaga pertumbuhan 
pelanggan saat ini dengan memberikan kepuasan. 

 
 
3. Proses Bisnis Pemasaran Yang Sedng 

Berjalan 
 
3.1   Analisis SWOT 
Setelah menganalisis kondisi pasar saat ini, ada 
beberapa kekuatan, kelemahan, peluang, dan 
ancaman yang dapat dimanfaatkan oleh PT. Indo 
Sehat Lestari antara lain, yaitu: 
1. Strengths 
•Memiliki tim pekerja yang berpengalaman. 
PT. Indo Sehat Lestari memiliki karyawan-karyawan 
yang berpengalaman sesuai dengan bidang 
pekerjaannya masing-masing dengan syarat minimal 
pendidikan sarjana. 
•Memiliki hubungan baik dengan outlet-outlet yang 
potensial. 
PT. Indo Sehat Lestari turut memasok produknya ke 
berbagai toko obat, apotek, dan chain store yang 
tersebar di Jakarta dan luar Jakarta. 
•Harga produk bersaing. 
Dari segi harga, PT. Indo Sehat Lestari menjual 
berbagai macam produk kesehatan dengan harga 
yang terjangkau oleh masyarakat. 
•Kualitas produk terjamin.  
Produk PT. Indo Sehat Lestari memiliki kualitas 
produk yang terjamin karena sudah melewati uji 
klinis dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan 
(BPOM) yang artinya telah diuji coba pada manusia. 
2. Weaknesses 
•Konsumen sulit mendapatkan informasi lebih detil. 
PT. Indo Sehat Lestari tidak menyediakan informasi 
harga, jenis, dan ukuran produk baik pada web yang 
sebelumnya,  brosur, dan majalah. 
•Perusahaan masih tergolong muda sehingga brand 
image belum terlalu kuat. 
Banyaknya perusahaan pesaing yang telah lebih 
dahulu memasarkan produk serupa sehingga produk 
mereka sudah lebih dulu dikenal oleh masyarakat. 
•Perusahaan termasuk perusahaan kecil sehingga 
modal terbatas. 
PT. Indo Sehat Lestari merupakan perusahaan yang 
masih berkembang dan termasuk perusahaan kecil 
sehingga memiliki keterbatasan modal. 
3. Opportunities 
•Meningkatnya daya beli masyarakat. 
Pengetahuan masyarakat mengenai produk herbal 
sudah meningkat, bahkan masyarakat cenderung 
untuk memakai obat-obatan herbal sebagai 
pengganti obat-obatan kimia yang lebih tinggi risiko 
penggunaannya jika dikonsumsi secara terus 
menerus. 
•Dukungan dari pemerintah. 
Pemerintah dengan slogan back to nature 
memberikan dukungan dan kesempatan terbuka bagi 
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perusahaan yang memproduksi produk-produk 
herbal. 
•Pengguna internet yang semakin meningkat. 
Memasuki era globalisasi sekarang ini, pengguna 
internet  semakin meningkat tajam maka ini akan 
memberikan peluang untuk perusahaan jika ingin 
membuat e-marketing sebagai sarana untuk memikat 
pelanggan. 
4. Threats 
•Persaingan yang semakin ketat. 
Persaingan harga dan promosi dengan perusahaan 
yang mengeluarkan produk sejenis yang semakin 
ketat. Perusahaan tersebut antara lain PT Suryaprana 
Nutrisindo dan PT Anugrah Nutrition Image. PT 
Suryaprana Nutrisindo memberikan penawaran 
potongan harga bagi pembelian produk dengan 
jumlah tertentu, sedangkan PT Anugrah Nutrition 
Image berusaha memberikan penawaran produk 
dengan harga terendah. 
•Globalisasi kompetitor/ pesaing. 
Banyaknya kompetitor yang muncul di pangsa pasar, 
baik dari dalam negeri seperti PT Suryaprana 
Nutrisindo dan PT Anugrah Nutrition Image, 
maupun dari luar negeri seperti PT K-Link 
Indonesia, PT Amway Indonesia, dan PT Cosway 
Berjaya Indonesia. Munculnya perusahaan pesaing 
ini menyebabkan para pelanggan sulit menentukan 
pilihan produk karena banyaknya produk sejenis 
yang ditawarkan. 
 

 
Gambar 3.  Rich Picture Proses Bisnis Pemasaran 

yang Sedang Berjalan 
Pada proses pemasaran, PT. Indo Sehat Lestari 

menggunakan brosur, majalah, dan radio untuk 
mengiklankan produknya kepada pelanggan, toko 
obat, dan apotek serta chain store yang bekerja sama 
dengan PT. Indo Sehat Lestari. PT. Indo Sehat 
Lestari juga menawarkan produknya melalui sales 
yang mendatangi toko obat, apotek, maupun chain 
store yang berpotensial untuk melakukan kerja 
sama. Pelanggan, toko obat, apotek, maupun chain 
store yang tertarik untuk membeli produk dapat 
menghubungi bagian marketing PT. Indo Sehat 
Lestari untuk melakukan pemesanan produk. 
Pelanggan juga dapat membeli roduk melalui toko 
obat, apotek, maupun chain store yang bekerjasama 
dengan PT. Indo Sehat Lestari. 

 
3.2  Strategi Perencanaan 

Strategi perencanaan yang akan dibuat oleh PT. 
Indo Sehat Lestari adalah memakai sistem 
pemasaran online. Berikut ini meliputi strategi 
perencanaan: 
 Segmentation 
Dalam memperluas jangkauan pemasaran, PT. Indo 
Sehat Lestari merencanakan untuk memakai sistem 
pemasaran secara online. Dengan segmentasi ini 
diharapkan mampu memperluas image perusahaan 
dan melayani pelanggan di seluruh Indonesia yang 
ingin melakukan pemesanan produk yang 
ditawarkan oleh PT. Indo Sehat Lestari. 
 Targeting 
PT. Indo Sehat Lestari menargetkan akan 
memperluas pangsa pasar dengan membuka cabang 
lagi di kota Palembang dan Pontianak. Dengan 
adanya e-marketing, pasar bisa diperluas tanpa 
batasan wilayah. 
 Differentiation 

 Product differentiation 
PT. Indo Sehat Lestari merupakan agen 
tunggal dari produk Bio-Strath dan Pines 
Wheat Grass yang tidak dijual oleh 
perusahaan lainnya. 

 Channel Differentiation 
Pelanggan PT. Indo Sehat Lestari dapat 
memesan berbagai produk melalui internet 
setiap waktu untuk dikirim ke lokasi mana 
pun di Indonesia. Pengiriman produk ke 
pelanggan dilakukan oleh bagian 
pengiriman barang ataupun melalui 
layanan pengiriman barang. 

 Service Differentiation 
PT. Indo Sehat lestari meningkatkan 
pelayanan bagi pelanggan, salah satunya 
dengan menerima pemesanan dan feed 
back dari pelanggan selama  24 jam sehari. 

 Positioning 
 Strategi positioning yang digunakan adalah 

product positioning, di mana PT. Indo 
Sehat Lestari merupakan agen tunggal dari 
produk Bio-Strath dan Pines Wheat Grass 
yang tidak dijual oleh perusahaan lainnya. 
Oleh karena itu didalam perancangan web 
diperlukan fitur detail produk yang 
meliputi deskripsi produk, harga, tipe, 
ukuran dan gambar produk. 

 
3,3  Masalah yang Dihadapi 

Beberapa masalah yang dihadapi oleh PT. Indo 
Sehat Lestari, antara lain keterbatasan pasar yang 
awalnya hanya sebatas Pulau Jawa dan dua kota 
besar di Sumatra sekarang ingin diperluas hingga ke 
seluruh dunia dengan pemanfaatan teknologi 
internet, keterbatasan sarana dalam memberikan 
informasi detil produk kepada pelanggan. 
meningkatnya persaingan dengan para pesaing yang 
sudah merambah bisnis online, terbatasnya sarana 
untuk mempromosikan produk secara luas dengan 
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biaya yang murah, dan ingin memotong jalur 
distribusi produk ke pelanggan tanpa harus melalui 
toko obat/ apotek/ chain store. 

 
3.4   Usulan Pemecahan Masalah 

Di bawah ini adalah usulan untuk 
menyelesaikan masalah-masalah PT. Indo Sehat 
Lestari, antara lain: 
 Merancang aplikasi e-marketing berbasis web 

yang dapat menjangkau seluruh Indonesia. 
 Dengan adanya aplikasi e-marketing berbasis 

web, pelanggan yang ingin mengetahui 
informasi detil produk dapat mendapatkannya 
dengan mengakses website PT. Indo Sehat 
Lestari. 

 Pelanggan dapat melakukan pemesanan secara 
online melalui website PT. Indo Sehat Lestari 
sehingga dapat menyaingi perusahaan lain yang 
sudah merambah bisnis online. 

 Melalui aplikasi e-marketing berbasis web, PT. 
Indo Sehat Lestari dapat mempromosikan 
produk secara luas dengan biaya yang lebih 
murah. 

 Merancang aplikasi e-marketing berbasis web 
sehingga pelanggan dapat memesan produk PT. 
Indo Sehat Lestari tanpa melalui distributor. 

 
4. Perancangan dan Implementasi 
 

 
Gambar 4.  Rich Picture Proses Bisnis 

Pemasaran yang Diusulkan 
 

Pada proses pemasaran, PT. Indo Sehat Lestari 
menggunakan brosur, majalah, dan radio untuk 
mengiklankan produknya kepada pelanggan, toko 
obat, dan apotek serta chain store yang bekerja sama 
dengan PT. Indo Sehat Lestari. PT. Indo Sehat 
Lestari juga menawarkan produknya melalui sales 
yang mendatangi toko obat, apotek, maupun chain 
store yang berpotensial untuk melakukan kerja 
sama. Pelanggan, toko obat, apotek, maupun chain 
store yang tertarik untuk membeli produk dapat 
menghubungi bagian marketing PT. Indo Sehat 
Lestari untuk melakukan pemesanan produk. 
Pelanggan juga dapat membeli produk melalui toko 
obat, apotek, maupun chain store yang bekerjasama 
dengan PT. Indo Sehat Lestari. Dengan 

implementasi aplikasi e-marketing berbasis web, PT. 
Indo Sehat Lestari dapat memasarkan produknya 
secara langsung kepada pelanggan. Pelanggan dapat 
melakukan pemesanan melalui website PT. Indo 
Sehat Lestari. Pemesanan pelanggan akan ditangani 
oleh bagian marketing dan administrator yang 
memelihara website PT. Indo Sehat Lestari. 

 
4.1 Strategi Produk 

Pada PT. Indo Sehat Lestari memiliki berbagai 
macam produk-produk yang didistribusi langsung 
oleh PT. Indo Sehat Lestari. Produk-produk yang 
dijual meliputi: 
a. Bio Strath 
b. Pines Wheat Grass 
c. Harvest  

PT. Indo Sehat Lestari menyediakan kategori-
kategori produk secara online yang berguna untuk 
memudahkan pelanggan dalam mencari produk-
produk yang diinginkan. Pada tiap produk akan 
diberikan detil produk yang dilengkapi dengan 
keterangan dan manfaat untuk setiap masing-masing 
produk. 

 
4.2 Strategi Harga 

Penggunaan internet pada PT. Indo Sehat Lestari 
dapat memberikan kemudahan dalam melakukan 
penetapan harga di mana harga setiap produk sudah 
dicantumkan pada tiap detil produk.  

 
4.3 Strategi Tempat 

Pada sisi strategi tempat, internet dijadikan 
sebagai store locations oleh PT. Indo Sehat Lestari. 
Di mana pelanggan dapat melihat detil produk, 
testimoni, dan acara dari PT. Indo Sehat Lestari. 
Selain itu, melalui internet pelanggan juga dapat 
melakukan pemesanan dan menjadi member dalam 
melakukan pemesanan produk secara online. 
 
4.4 Strategi Promosi 

Dengan pemanfaatan internet, PT. Indo Sehat 
Lestari akan lebih mudah dalam melakukan promosi 
dan pemasaran terhadap produk lama maupun 
produk baru. Pemasaran dilakukan melalui 
pemasangan iklan dan pemasangan logo pada 
website, guna meningkatkan brand image 
perusahaan. Bentuk komunikasi yang ditetapkan 
melalui website ini yaitu: 
 Pembuatan website yang user friendly di mana 

memiliki tampilan yang menarik dan navigasi 
yang mudah dan jelas. 

 Menampilakan acara-acara perusahaan yang 
berguna untuk menarik perhatian pelanggan 
agar turut aktif berinteraksi dengan perusahaan, 
sehingga pelanggan dapat mereferensikan 
perusahaan pada orang lain.  

 Menyediakan media testimoni untuk para 
pelanggan, agar dapat meningkatkan citra 
perusahaan. 
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4.5 Merancang Interface Pelanggan 
Pada tahap ini akan dilakukan perancangan 

interface dari website yang ingin dibuat oleh PT. 
Indo Sehat Lestari. Dalam melakukan perancangan 
interface, digunakan pedoman 7C’s framework yang 
memiliki 7 elemen dasar dalam perancangan 
website. 

 
Rancangan Layar untuk Front End 
Berikut ini adalah rancangan layar untuk front end 
pada situs PT. Indo Sehat Lestari, yaitu: 

 
Gambar 4. Rancangan Layar Front End 

 
Pada halaman home terdapat menu home, 

product, testimony, about us, event, my account, 
customer service, special price, dan category 
product. Di sebelah kiri terdapat testimony box yang 
muncul secara random. Kemudian di sebelah kanan 
terdapat fitur search di mana pelanggan dapat 
mencari produk dengan memasukan nama produk 
pada field ‘search product’. Setelah itu, terdapat fitur 
my cart yang menampung jumlah barang yang 
dipesan oleh pelanggan. 
 
Merancang Taktik Bauran Pemasaran 
1. Produk 
Dari segi produk, PT. Indo Sehat Lestari 
menyediakan fitur-fitur sebagai berikut, yaitu: 
 Fitur Categories yang dapat memudahkan 

pelanggan mengetahui berbagai jenis produk 
yang ada. 

 Fitur Product yang memberikan informasi 
secara rinci mengenai produk yang ada.  Detil 
produk yang diberikan berupa nama, kategori, 
gambar, ukuran, tipe, harga, dan keterangan 
produk. 

 Fitur Search yang memudahkan pelanggan 
dalam melakukan pencarian produk-produk 
yang diinginkan. 

 Fitur My Cart yang dapat memudahkan 
pelanggan dalam melakukan pemesanan secara 
online. 

 Fitur Testimony yang memungkinkan 
pelanggan untuk menulis komentar tentang 
produk tertentu dan mengetahui ulasan dari 
pelanggan lain mengenai produk tersebut. 

2.Harga 

Dari segi harga PT. Indo Sehat Lestari menyediakan 
fitur-fitur yaitu: 
 Fitur Welcome Price. Pemberian diskon sebesar 

20% untuk setiap transaksi pertama yang 
dilakukan pelanggan. 

 Fitur Discount. Pemberian diskon khusus 
kepada para pelanggan yang membeli produk 
PT. Indo Sehat Lestari dalam jumlah banyak. 

3.Komunikasi 
Dari segi komunikasi PT. Indo Sehat Lestari 
menyediakan fitur-fitur yaitu: 
 Fitur Testimony. Dengan fitur ini, pelanggan 

dapat menuliskan pernyataan pelanggan tentang 
kualitas produknya. 

 Fitur Yahoo! Messenger. Fitur ini 
memungkinkan pelanggan untuk berkomunikasi 
secara langsung dengan pihak perusahaan untuk 
menyampaikan keluhan, saran, informasi, dan 
lain-lain. 

 Fitur Event. Dengan fitur ini PT. Indo Sehat 
Lestari dapat melakukan promosi melalui 
penyelenggaraan acara-acara yang diadakan 
perusahaan. 

 Fitur Twitter dan Facebook. Fitur ini dapat 
memudahkan pelanggan untuk saling 
berinteraksi dan berbagi pengalaman dengan 
pelanggan yang lain terhadap produk pada PT. 
Indo Sehat Lestari. 

4. Distribusi 
Dari segi distribusi PT. Indo Sehat Lestari 
menyediakan link ke situs perusahaan-perusahaan 
distributor. 

 
Merancang Taktik Pengumpulan Informasi 
Untuk mendapatkan informasi pelanggan, website 
PT. Indo Sehat Lestari menyediakan fitur Register 
yang berguna untuk mengumpulkan informasi 
tentang data pelanggan [4]. 
 
Kebutuhan Implementasi 
 Kebutuhan Perangkat Keras 
Berikut ini spesifikasi perangkat keras yang 
dianjurkan untuk setiap komputer: 

o Untuk Server 
Processor  : Pentium IV 3.2 GHz 
Hard disk  : 160 GB 
Memory : 2 GB 
Monitor 
Keyboard dan Mouse 
Modem 56 Kbps. 
o Untuk Client 
Processor  : Pentium III atau IV 
Hard disk  : 40-80 GB 
Memory  : 256-512 MB 
Monitor 
Keyboard dan Mouse 
Modem 56 Kbps  

 Kebutuhan Perangkat Lunak 
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 Berikut ini spesifikasi perangkat lunak yang 
dianjurkan untuk setiap komputer: 

o Untuk Server 
               Operation System : 
                       Microsoft Windows Server 2003 

 Web Server  : Apache 2.2.14 
 Script Engine  : PHP 5.3.1 
 Database  : MySQL 5.1.41 
 Web Browser  :  
               Microsoft Internet Explorer versi 5 ke 
               atas, Mozilla Firefox, dan Opera. 
o Untuk Client 
      Operation System :  
              Windows 98, Windows 2000, 
              Microsoft Windows XP 
     Web Browser :  
               Microsoft Internet Explorer versi 5 ke 
               atas, Mozilla Firefox, dan Opera. 

 Kebutuhan Sumber Daya Manusia 
Sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam 

sistem ini, yaitu: 
o Untuk Server 
Pada sistem server dibutuhkan seorang 

administrator untuk memelihara, menjalankan, dan 
melakukan pengembangan serta perbaikan sistem 
secara keseluruhan. 

o Untuk Client 
Pada sistem client dibutuhkan orang yang 

mengerti dan dapat menggunakan komputer serta 
internet agar mereka dapat menggunakan fasilitas 
yang ada dengan baik. 
Rencana Evaluasi 
1.Perspektif Keuangan 
 Menurunkan Biaya. 

Dengan menerapkan aplikasi e-marketing, 
diharapkan dapat menghemat biaya promosi 
scara offiline seperti mencetak brosur. Biaya-
biaya tersebut dapat digunakan untuk 
pengembangan produk dan memperluas pangsa 
pasar. 

 Meningkatkan Penjualan. 
Perubahan strategi dari pemasaran offline 
menjadi pemasaran online diharapkan dapat 
meningkatkan penjualan produk PT. Indo Sehat 
Lestari. 

2.Perspektif Pelanggan 
 Meningkatkan Pelanggan Baru. 

Memberikan nilai-nilai lebih kepada pelanggan 
baru dengan pemanfaatan teknologi internet 
yang di mana dengan pemanfaatan teknologi ini 
pelanggan baru akan mudah menjadi member 
perusahaan dan melakukan pemesanan secara 
online. 

 Meningkatkan Loyalitas Pelanggan. 
Meningkatkan loyalitas pelanggan dengan cara 
memberikan kemudahan didalam berbelanja dan 
promosi-promosi yang menarik sehingga 
membuat pelanggan kembali berbelanja di situs 
PT. Indo Sehat Lestari. 

3. Perspektif Proses Bisnis Internal 
Mengembangkan pelayanan pelanggan dengan 
memberikan tanggapan yang cepat kepada 
pelanggan melalui akses ke twitter dan facebook, 
sehingga pelanggan dapat merasa puas dengan 
pelayanan yang disediakan oleh PT. Indo Sehat 
Lestari. 
4.Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 
Melakukan inovasi di bidang penjualan dengan 
penerapan teknologi sebagai alat bantu didalam 
melakukan promosi. 
 
5. Kesimpulan 
Kesimpulan yang dapat ditarik untuk 
pengimplementasian aplikasi e-marketing pada PT. 
Indo Sehat Lestari yaitu sebagai berikut: 
 Perancangan aplikasi e-marketing berbasis web 

yang meliputi front end dengan menampilkan 
fitur-fitur pendaftaran member, pemesanan 
produk, detil produk, testimony, acara-acara 
yang diselenggarakan oleh PT. Indo Sehat 
Lestari, profil perusahaan, pelayanan pelanggan, 
promosi, dan kategori produk. 

 Perancangan aplikasi e-marketing berbasis web 
yang meliputi back end dengan menampilkan 
fitur-fitur history pemesanan pelanggan, 
kategori produk, data member, daftar acara, 
daftar pelayanan pelanggan, dan data promosi 
yang mempermudah admin untuk memanipulasi 
data-data tersebut. 

 Perancangan taktik bauran pemasaran yang 
meliputi yaitu Strategi produk meliputi fitur 
kategori produk, detil produk, pencarian produk, 
dan pemesanan produk. Strategi harga meliputi 
fitur promosi dan diskon produk. Strategi 
tempat sebagai store locations yang meliputi 
fitur customer service dan link ke situs 
perusahaan distributor. Strategi promosi 
meliputi fitur event, testimony, yahoo 
massanger, facebook, dan twitter. 
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Abstrak 

Manajemen control bandwidth dalam suatu jaringan seringkali diabaikan ketika melakukan desain suatu jaringan. 
Tentunya hal ini akan menimbulkan beberapa masalah, antara lain terjadi monopoli bandwidth dalam jaringan, akses 
menuju situs-situs yang “merusak” dan pemborosan terhadap bandwidth dengan mengunduh paket yang sama secara 
berulang-ulang. Tentunya hal ini berdampak langsung terhadap kenyamanan dalam menggunakan internet dalam 
lingkup jaringan tersebut. Implementasi Proxy Zero Hit Penalty dan WebHtb dengan  Sistem Antrian Stochastic 
Fairness Queuing  dapat menjadi alternatif dalam menangani permasalahan diatas.  Manajemen kontrol dapat 
dilakukan secara terorganisir berdasarkan konfigurasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada penelitian ini, sistem 
Proxy Zero Hit Penalty dan WebHtb dengan  Sistem Antrian Stochastic Fairness Queuing diterapkan pada jaringan 
Fakultas Hukum Universitas Udayana. 

Kata kunci : Proxy, Zero Hit Penalty, Htb, SFQ , Traffic Control 

 

1. Pendamhuluan 
Dilandasi  akses internet yang dirasa lambat oleh 

sebagian kalangan, maka perlu dipikirkan suatu 
sistem yang data mengatasi permasalahan tersebut. 
Salah satu opsi yang mungkin bisa dilakukan adalah 
meneliti penerapan web caching. Menurut Visolve 
[14], Web caching adalah suatu mekanisme 
penyimpanan untuk konten data yang diperoleh dari 
internet sehingga dapat mempercepat kinerja dari 
akses web Berkembangnya jumlah client juga 
membutuhkan antisipasi lebih lanjut sebab dengan 
bertambahnya jumlah client jaringan, tentunya 
semakin banyak request yang perlu untuk dilayani. 
Traffic data yang tinggi menimbulkan kemacetan 
dalam proses pelayanan data ketika menanggapi 
request [12] sehingga memungkinkan proses request  
dari client menjadi gagal. 

Permasalahan belum selesai sampai pada uraian 
diatas, program-program download manager 
menyebabkan beberapa client melakukan monopoli 
terhadap bandwidth dalam jaringan, maka pembagian 
jatah yang adil dengan menggunakan bandwidth 
limiter juga diperlukan [13], sehingga diharapkan 
tidak ada client yang melakukan monopoli bandwidth 
yang dapat merugikan client yang lain.  
 Dengan diterapkannya bandwidth limiter maka 
cache yang telah disimpan menjadi tidak memiliki 
fungsi dikarenakan cache juga akan ikut terkena 

batasan.  Salah satu konsep yang dimungkinkan 
adalah melakukan penandaan atau marking pada 
paket-paket HIT yang ada pada cache sehingga 
paket-paket tersebut tidak terkena batasan dari 
bandwith limiter [4].  Konsep penandaan 
dimungkinkan dengan menerapkan  Proxy Zero Hit 
Penalty. 

Penulis merasa perlu untuk melakukan 
implementasi pembagian akses yang merata dan 
efisien dengan menerapkan Proxy Zero Hit Penalty 
dan WebHtb dengan  Sistem Antrian Stochastic 
Fairness Queuing (SFQ) sebagai alternatif control 
atas pembagian bandwidth secara adil dan efisien.  

 
2. Tinjauan Pustaka 
2.1 Web Caching 

Mekanisme web caching akan meningkatkan 
kinerja jaringan [10] dengan tiga langkah, yaitu (1) 
Caching akan mengusahakan meminimalisir waktu 
penerimaan request dari client dengan melakukan 
cache terhadap paket data yang diminta, hal ini dapat 
dilakukan karena posisi dari cache lebih dekat 
dengan client dari pada content provider. (2) Caching 
akan meminimalisir traffic dari Web server, hal ini 
dapat dilakukan adalah karena dokumen dilayani dari 
cache sehingga meminimalisir kinerja web server. (3) 
Web Caching akan meminimalisir hubungan dengan 
content provider karena cache hit tidak 

No Makalah : 227 
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membutuhkan layanan langsung dari content 
provider. 
 
2.2 Proxy 

Proxy dalam pengertiannya sebagai perantara, 
bekerja dalam berbagai jenis protokol komunikasi 
jaringan dan dapat berada pada level-level yang 
berbeda pada hirarki layer protokol komunikasi 
jaringan [6].  Suatu perantara dapat saja bekerja pada 
layer Data-Link, layer Network dan Transport, 
maupun layer Aplikasi dalam hirarki  layer 
komunikasi jaringan menurut OSI. Namun pengertian 
proxy server sebagian besar adalah untuk menunjuk 
suatu server yang bekerja sebagai proxy pada layer 
Aplikasi. 
 
2.3 Queuing Discipline 

Antrian dalam setiap kartu ethernet disebut 
Qdisc (Queuing Discipline) yang dipergunakan untuk 
menyimpan antrian paket data [2], paket data masuk 
ataupun keluar melalui Qdisc.Paket data yang 
memasuki Qdisc akan dipisahkan oleh bagian filter 
untuk menentukan port / alamat ip yang akan di atur 
aliran trafiknya. Disiplin antrian pada linux terbagi 
menjadi dua, yaitu classless dan classful. 

2.3.1 Classless Queuing Discipline  
Classless Queuing Discipline merupakan disiplin 

antrian yang hanya dapat menunda atau membuang 
paket yang diterimanya [3]. Digunakan untuk 
membagi trafik pada semua perangkat jaringan tanpa 
adanya pembagian kelas-kelas lagi karena Classless 
Qdisc tidak memiliki child sama sekali. Disiplin 
antrian yang termasuk didalamnya, antara lain adalah 
First In First Out (FIFO), Token Bucket Filter (TBF), 
dan Stochastic Fairness Queueing (SFQ).  

 
2.3.1.1 FIFO (First In First Out) 

Algoritma FIFO [9] merupakan dasar dari 
queueing discipline dari semua Linux Network 
Interface. Semua paket yang datang akan dilayani 
sesuai dengan waktu kedatangannya. 

 
Gambar 1 FIFO 

Penjadwalan FIFO ini merupakan penjadwalan 
tidak berprioritas, dan penjadwalan dengan 
ketentuan-ketentuan paling sederhana, yaitu: 
a. Proses-proses diberi  jatah waktu pemroses 

diurutkan berdasarkan waktu kedatangan proses-
proses itu ke sistem. 

b. Pada saat proses mendapat jatah waktu 
pemroses, proses dijalankan sampai selesai. 
Penjadwalan ini dikatakan adil dalam arti resmi 

(dalam semantic/arti antrian, yaitu proses yang 
pertama datang, akan dilayani pertama juga), tapi 
dinyatakan tidak adil karena proses-proses yang perlu 
waktu lama membuat proses-proses pendek 
menunggu. Proses-proses tidak penting dapat 
membuat proses-proses penting menunggu. 

 
2.3.1.2 TBF (Token Bucket Filter) 

Token Bucket Filter (TBF) merupakan qdisc 
yang sederhana dimana qdisc ini hanya meneruskan 
paket yang datang pada sebuah rate yang tidak 
melebihi ketentuan rate yang diberikan [8]. Yang 
mana TBF merupakan solusi ideal untuk jaringan 
dengan traffic yang tidak terlalu cepat. Token bucket 
merupakan suatu definisi formal dari suatu transfer 
rate [1]. 

 
Gambar 2 TBF 

(Sumber: Brown, 2006) 

 Antrian ini memiliki tiga buah komponen: ukuran 
burst, mean rate, dan interval waktu (tc). 
Implementasi TBF terdiri dari sebuah buffer (bucket), 
yang secara konstan diisi oleh beberapa informasi 
virtual yang dinamakan token pada rate yang spesifik 
(token rate). Parameter paling pentingd ari bucket 
adalah ukurannya, yaitu banyaknya token yang dapat 
disimpan. Setiap token yang masuk mengumpulkan 
satu paket yang datang dari antrian data dan 
kemudian dihapus dari bucket. 
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2.3.1.3 SFQ (Stochastic Fair Queuing) 

Stochastic Fair Queuing (SFQ) pertama kali 
dikenalkan oleh McKenney, SFQ merupakan traffic 
control yang berusaha untuk mendistribusikan 
transmisi data secara adil pada jaringan yang 
mengalirkan data secara sembarang [3]. Cara 
kerjanya adalah dengan menggunakan metoda fungsi 
hash untuk memisahkan traffic ke FIFO yang diatur 
dengan antrian round robin [15]. Karena adanya 
kemungkinan ketidakadilan dalam pembagian traffic, 
maka seringkali fungsi ini dirubah secara periodik. 

 

 
Gambar 3 SFQ 

(Sumber: Brown, 2006) 

2.3.2 Classful Queuing Discipline  
Merupakan disiplin antrian yang akan membagi 

trafik berdasarkan kelas-kelas [8]. Filter berfungsi 
untuk menentukan kelas-kelas paket, yang didasarkan 
pada beberapa faktor. Faktor tersebut seperti alamat 
IP asal dan tujuan paket, port serta protokol yang 
digunakan. Paket-paket yang telah ter-filter akan 
dimasukkan ke dalam kelas-kelas. 

2.3.2.1 PRIO (Priority Queueing) 
Priority queuing (PQ) merupakan dasar untuk 

algoritma kelas antrian yang digunakan untuk 
menyediakan metode yang relatif sederhana [7] yang 
mendukung perbedaan terhadap layanan antar Class. 
Pada klasik PQ,paket data yang pertama 
diklasifikasikan oleh sistem kemudian ditempatkan 
pada antrian yang memiliki antrian yang berbeda. 

 
Gambar 4 PRIO 

2.3.2.2 CBQ (Class Based Queuing) 
CBQ dapat menerapkan pembagian kelas dan 

menshare link bandwidth melalui struktur kelas-kelas 
secara hirarki [11]. Setiap kelas memiliki antriannya 
masing-masing dan diberikan jatah bandwidthnya. 
Sebuah kelas child dapat meminjam bandwidth dari 
kelas parent selama terdapat kelebihan bandwidth. 
Gambar 5 menunjukkan komponen dasar dari CBQ.  

 

 
Gambar 5 CBQ 

 
2.3.2.3 HTB (Hierarichal Token Bucket) 

Sistem antrian Hierarichal Token Bucket 
merupakan disiplin antrian yang menggantikan 
disiplin antrian sebelumnya [5], yaitu CBQ, HTB ini, 
pertama kali diperkenalkna oleh Martin Devera pada 
tahun 2001. 

HTB memiliki karakteristik [3] sebagai berikut: 
1. Shapping, Karakteristik yang paling umum dari 

HTB adalah melakukan shapping, yang mana 
mentransmisikan traffic ke spesifik rate. Semua 
shapping terjadi pada leaf class, dan tidak ada 
shapping yang terjadi pada kelas induk/root. 

2. Borrowing, Hal yang paling mendasar dari HTB, 
adalah kemampunannya untuk melakukan 
peminjaman. Children Classes akan melakukan 
peminjaman ke parent merekan hanya jika traffic 
yang di handle telah melewati batasan rate yang 
dimiliki child. 

 

Gambar 6. HTB 
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3. Metodologi, Hasil dan Pembahasan 
3.1. Metodologi  
Pada penelitian ini menggunakan metode 
eksperimental. Penelitian ini melakukan beberapa 
pengujian terhadap system yang dirancang antara lain 
pengujian kebutuhan bandwidth rata-rata pengguna 
pada saat jam kerja, pengaruh bandwidth terhadap 
file yang sudah pernah diunduh dan respon time 
(replay) server. 

3.2. Analisis Kebutuhan 
Pada Gambar 7, dapat dilihat bahwa pada 

Fakultas hukum universitas udayana telah memiliki 
hardware dan software yang dibutuhkan untuk 
membuat suatu sistem traffic control bandwidth, 
perangkat yang dibutuhkan antara lain adalah Router, 
switch, access point, server, OS ubuntu, squid, dan 
HTB. 
 

 
 Gambar 7. Skema Penerapan Sistem 

 
 
3.3. Desain dan Implementasi  

Untuk mewujudkan sistem traffic control yang 
diinginkan, maka dirancanglah suatu sistem, yang 
dapat dilihat pada Gambar 8 

Konsep dari Implementasi Proxy Zero Hit 
Penalty dan WebHtb dengan  Sistem Antrian 
Stochastic Fairness Queuing (SFQ) dapat 
digambarkan sebagai berikut., ketika ada request dari 
client, pada port 80, maka request akan dibelokkan 
menuju pada port 3128, sehingga squid dapat 
melakukan fungsinya. Proses filtering akan berjalan 
kemudian, dimana akses yang tidak susuai dengan 
rule, maka akan di blokir, sedangkan jika sudah 
sesuai, maka akan dibiarkan lewat. Langkah 
berikutnya adalah system akan melihat destination 

request, jika sudah ada pada cache maka akan 
diberikan pada client, serta diberikan Mark, 
kemudian jika tidak ada maka akan di arahkan 
langsung menuju target tujuan. Ketika system 
memberikan respon, maka HTB akan menjalankan 
fungsinya yang berdasarkan class-class dan prioritas, 
kemudian SFQ akan mengatur antrian paket data agar 
dapat memaksimalkan kinerja jaringan. Sistem Zero 
penalty Hit akan  memberikan jaminan agar paket 
cache tidak ikut difilter pada HTB. 
 

 
Gambar 8. Flow Chart Penerapan Sistem 

 
3.4. Pengujian Sistem 

Pengujian dilakukan terhadap 3 permasalahan 
yaitu kesesuaian pembagian jatah bandwidth, akses 
kontrol dan pengaruh ZPH terhadap cache. 

3.4.1. Pengujian Pembagian Bandwidth 
Sebelum melakukan pengujian ini, yang pertama 

dilakukan adalah dengan menentukan Aturan terlebih 
dahulu, aturan ini meliputi jatah bandwidth, 
segmentasi dan prioritas yang diberikan, sehingga 
apabila hasilnya mendekati dengan Aturan maka 
sistem dapat dikatakan telah berhasil. 

Tabel 1. Aturan Sistem 
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 Berdasarkan pengujian yang dilakukan, maka 
didapatkan data-data yang dapat dijabarkan dalam 
grafik dan tabel. Hasil pengujian dalam bentuk grafik 
meliputi Grafik Bandwidth rata-rata yang diperoleh 
(Gambar 9) dan Grafik Maksimum Kecepatan Akses 
(Gambar 10) 
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Gambar 9. Grafik Bandwidth rata-rata  
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Gambar 10. Grafik Bandwidth Maksimum  

Pada grafik yang ditunjukkan pada Gambar 9 
dan Gambar 10 dapat dilihat bahwa bandwidth yang 
didapat masing-masing klien relatif sesuai dengan 
konfigurasi yang telah penulis set pada Tabel 1, dan 
dapat dilihat pula bahwa antara Vlan Id Hotspot 
memiliki perbedaan jatah dengan Vlan Id Lab, 
walaupun berdasarkan settingan yang telah 
ditetapkan masing-masing client menerima maksimal 
256 kbit, akan tetapi ternyata Vlan Id Hotspot 
mendapatkan jatah yang lebih sedikit. Hal ini 
disebabkan karena penulis telah mengkonfigurasikan 
agar Vlan Id Lab mendapatkan Prioritas yang lebih 
tinggi dibandingkan denganVlan Id Hotspot seperti 
yang dapat dilihat pada Tabel 1. 

Berdasarkan grafik yang ditunjukkan pada 
Gambar 9 dan Gambar 10 maka didapatkan rata-rata 
Kecepatan akses yang dapat dijabarkan dalam Tabel 
pada Tabel 2, sedangkan untuk rata-rata Kecepatan 
Maksimum yang dapat dicapai, dijabarkan dalam 
Tabel pada Tabel 3 

Tabel 2. Rata-Rata Sampel Uji 

 
 
Tabel 3. Rata-Rata Kecepatan Maksimum Sampel Uji 
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3.4.2. Pengujian Terhadap Akses Kontrol  
Pengujian dilakukan dengan melakukan request 

terhadap situs yang dilarang kemudian jika reply 
menampilkan web Fakultas hukum, maka tahapan 
pengujian ini berhasil. Berikut merupakan capture 
ketika ada request terhadap web yang dilarang. 

 

Gambar 11. Access Control 

3.4.3. Pengujian Terhadap Cache dan kinerja 
Zero Penalty Hit 
Pengujian dilakukan dengan cara melakukan 

Downloading terhadap suatu (Free) paket  dari 
internet dan mendapatkan perbandingan waktu yang 
dibutuhkan paket tersebut untuk selesai di download 
dan menguji paket tersebut apakah terjamin tidak 
terkena limit dari bandwidth limiter 

Tabel 4. Cache dan ZPH 

 

Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat bahwa waktu 
yang dibutuhkan oleh host lain untuk melakukan 
downloading paket yang sama relatif lebih singkat 
dibandikan host 1, dimana tentunya ini akan sangat 
berpengaruh terhadap bandwidth yang digunakan 
dalam jaringan terutama mengatasi kelakuan user 
dalam jaringan yang suka men-download paket yang 
sama berulang-ulang, disamping membuktikan 
bahwa Zero Penalty Hit telah bekerja dengan baik. 

4. Kesimpulan  
Kesimpulan yang diambil dari penelitian yang 

telah dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Sistem Proxy Zero Hit Penalty dan WebHtb 
dengan  Sistem Antrian Stochastic Fairness 
Queuing (SFQ) dapat menjadi solusi dalam  
melakukan management control yang meliputi 
jatah dan prioritas terhadap bandwidth yang ada 
dalam jaringan 

2. Sistem Proxy Zero Hit Penalty dan WebHtb 
dengan  Sistem Antrian Stochastic Fairness 
Queuing (SFQ) dapat meningkatkan performa 
dalam jaringan, karena sistem ini memberikan 
pembagian jatah yang adil dan juga dapat 
mengefektifkan penggunaan bandwidth dalam 
jaringan karena request terhadap paket data yang 
sama, relatif tidak akan memerlukan waktu yang 
lama untuk di respon oleh server ketika 
melakukan reply di Fakultas Hukum Universitas 
Udayana. 
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Abstrak 

Penelitian ini dilakukan atas dasar kebutuhan akan adanya shell sistem pakar yang dapat digunakan sebagai alat 
untuk mengembangkan sistem pakar oleh para knowledge engineer atau bahkan seorang pakar dengan efisien. 
Dengan sistem ini diharapkan seorang knowledge engineer atau seorang pakar dapat dengan mudah 
mengembangkan sistem pakar dengan waktu dan biaya yang sangat murah. Pada dasarnya shell sistem pakar 
merupakan sistem pakar yang tanpa dilengkapi dengan basis pengetahuan. Shell sistem pakar ini terdiri atas 2 
bagian utama, yaitu bagian pengembangan sistem pakar, dan bagian konsultasi. Proses inferensi pada sistem ini 
menggunakan metode forward chaining. Mekanisme inferensi dilakukan dengan melakukan penelusuran basis 
pengetahuan yang direpresentasikan dalam pohon inferensi. Proses pengambilan keputusan dilakukan 
berdasarkan aturan dengan menelusuri pohon inferensi dari akar hingga node terakhir yang merupakan 
keputusan/kesimpulan dari aturan yang ada. Basis pengetahuan dari sistem ini terdiri atas fakta (kondisi), 
kesimpulan, dan aturan pada pohon inferensi. Fakta dan kesimpulan dapat dilengkapi dengan gambar grafis pada 
bagian penjelasan. Keluaran dari shell ini adalah sistem pakar yang akan dapat memberikan kesimpulan dan 
penjelasan berdasarkan fakta-fakta yang diberikan selama proses konsultasi. 

Kata kunci : Sistem Pakar, Knowledge Engineer, Forward Chaining, Pohon Inferensi. 
 
 
 
 
 
1. Pendahuluan 
 

Sistem pakar merupakan sistem yang berusaha 
mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer agar 
komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang 
biasa dilakukan oleh para ahli. Komponen utama 
dari sebuah sistem pakar adalah basis pengetahuan 
dan mesin inferensi (Ignizio, 1991). Basis 
pengetahuan berisi fakta-fakta dan kaidah-kaidah, 
sedangkan mesin inferensi merupakan metode 
penalaran terhadap permasalahan sebagaimana 
dilakukan oleh seorang pakar dalam menalar 
permasalahan di bidangnya. 

Pembentukan sistem yang berfikir seperti 
manusia membutuhkan basis pengetahuan. Dalam 
sistem pakar, basis pengetahuan adalah inti 
keseluruhan sistem karena merupakan representasi 
pengetahuan (knowledge representataion) dari 
seorang pakar. 

Sudah banyak penelitian tentang sistem pakar 
dengan mesin inferensinya, tetapi dari sekian banyak 
sistem pakar yang dikembangkan kebanyakan dibuat 
hanya untuk menangani permasalahan tertentu. 
Penelitian tentang generator sistem pakar (shell) 
masih sangat sedikit, padahal perbedaan sistem 
pakar yang satu dengan yang lainnya hanya terletak 

pada pangkalan pengetahuannya. Mesin inferensi 
pangkalan data dan user interface akan dapat bekerja 
dengan semua pangkalan pengetahuan.  

Dalam banyak penelitian, komunitas AI lebih 
memilih menggunakan bahasa konvensional atau 
bahasa pengembangan sistem pakar yang biasa 
disebut bahasa AI seperti LISP dan Prolog untuk 
mengembangkan aplikasi sistem pakar. 
Kecenderungan tidak dikembangkannya shell sistem 
pakar karena alasan keterbatasan yang akan muncul, 
dianggap tidak berguna dan cenderung dianggap 
sebagai mainan. Cukup aneh, padahal opini yang 
telah berkembang adalah “jika sesuatu dapat 
dikembangkan dengan biaya yang murah, mudah 
digunakan dan mudah dikembangkan, maka ini 
harus diseriusi”. Kondisi inilah yang mendorong 
dilakukannya penelitian ini 

Inti permasalahan yang dibahas dalam 
penelitian ini adalah bagaimana merekayasa shell 
sistem pakar yang mudah diimplementasikan dan 
bagaimana membangun mesin inferensi yang efisien 
dan fleksibel dalam menelusuri basis pengetahuan. 
Dalam penelitian dibahas tentang model pohon 
inferensi sebagai model mesin inferensi dalam 
penelusuran fakta-fakta dalam basis pegetahuan. 
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Langkah-langkah yang dilakukan dalam 
pelaksanaan penelitian meliputi studi pustaka, 
perancangan arsitektur sistem, mengembangkan 
model, mengembangkan aplikasi, dan uji coba 
sistem. Uji coba dilakukan dengan menggunakan 
basis pengetahuan penyakit Telinga, Hidung, 
Tenggorok (THT).   

 
1.1. Shell Sistem Pakar (Expert System Shell) 
 

Expert System Shell adalah paket perangkat 
lunak yang memfasilitasi pembangunan sistem 
berbasis pengetahuan dengan menyediakan sekema 
representasi pengetahuan dan sebuah mesin 
inferensi. Pada kenyataanya Expert System Shell 
adalah arsitektur umum dari sistem pakar tanpa 
domain pengetahuan spesifik dari pakar, sehingga 
shell dapat diisi dengan pengetahuan yang berbeda-
beda untuk aplikasi yang berbeda. Diasosiasikan 
sebagai shell karena merupakan metode yang 
digunakan pengembangan aplikasi dengan 
mengkonfigurasi dan melengkapi komponen-
komponen yang ada didalamnya. Beberapa 
komponen dasar shell sistem pakar dapat dilihat 
pada gambar 1 berikut: 

 

 
Gambar 1. Komponen Dasar Shell Sistem Pakar 

(Nii. 1993) 
 

1.2. Struktur Shell sistem Pakar 
 
Berdasarkan komponen dasar penyusunya, 

struktur shell sistem pakar secara umum tidak 
berbeda dengan arsitektur sistem pakar. Struktur 
shell sistem pakar ditunjukkan dalam gambar 2. 

 
Gambar 2. Arsitektur Shell Sistem Pakar (Darkin, 

1998) 
a. Knowledge Base memuat pengetahuan khusus 

tentang wilayah permasalahan yang diambil dari 
pakar yang meliputi fakta masalah, aturan, 
konsep, dan keterkaitannya. 

b. Inference Engine adalah pemroses pengetahuan 
(merupakan program yang berisi metodologi 
yang digunakan untuk melakukan penalaran 

terhadap informasi-informasi dalam basis 
pengetahuan dan blackboard, serta digunakan 
untuk memformulasikan pengetahuan). 

c. Working Memory memuat fakta-fakta yang 
dimasukkan oleh pengguna atau hasil inferensi 
pakar selama proses konsultasi. 

d. User Interface adalah sarana penghubung antara 
pengguna dengan sistem. 

e. Developer Interface adalah sarana penghubung 
knowledge engineer untuk mengembangkan 
sistem pakar. 

f. Explanation Facility memberikan penjelasan 
(kepada pengguna mengenai hasil konsultasi. 
Fasilitas penjelasan diberikan untuk menjelaskan 
bagaimana proses penarikan kesimpulan, 
biasanya dilakukan dengan memperlihatkan 
aturan yang digunakan.) 

g. System Interface menghubungkan sistem pakar 
dengan program luar seperti basis data, 
spreadseed, algoritma dan lain-lain. 
 

1.3. Pohon Inferensi 
Pohon inferensi (disebut juga pohon tujuan atau 

pohon logika) menyediakan tampilan skematis 
proses inferensi. Pohon inferensi serupa dengan 
pohon keputusan dan diagram pengaruh (Turban, 
2002).  

Dalam membangun pohon inferensi, premis 
dan kesimpulan ditunjukkan sebagai node. Cabang 
menghubungkan premis dan kesimpulan. Operator 
AND dan OR digunakan untuk merefleksikan 
struktur aturan. Pohon inferensi dibangun terbalik: 
akar berada di puncak (ujung), dan cabang mengarah 
ke bawah. Tree dimulai dengan daun pada bagian 
dasar, dapat pula dibangun dari kiri ke kanan, seperti 
halnya pohon keputusan. Pohon inferensi disusun 
terutama dari cluster tujuan, tiap tujuan memiliki 
subtujuan anak dan supertujuan (induk).  

Pohon inferensi tunggal selalu merupakan 
campuran node AND dam OR, sering disebut 
AND/OR tree. Node AND menyatakan situasi di 
mana tujuan dipenuhi hanya pada semua subtujuan 
sementaranya dipenuhi. Setelah subtujaun terpenuhi 
untuk mencapai tujuan utama, maka tree dikatakan 
terpenuhi. Mesin inferensi berisi prosedur untuk 
menyatakan proses ini sebagai backward chaining 
atau forward chaining. Prosedur ini diatur sebagai 
kumpulan instruksi yang melibatkan aturan inferensi. 
Prosedur tersebut bertujuan menentukan pohon 
inferensi dan secara kolektif menyumbang terhadap 
proses reduksi tujuan (persoalan). 
 
2. Rancangan shell 

 
Perangkat lunak yang dikembangkan pada 

penelitian ini adalah Shell sistem pakar (Expert 
System Shell). Perangkat lunak ini nantinya dapat 
digunakan dalam dua fungsi utama, yaitu fungsi 
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sebagai sistem pakar dan fungsi sebagai perangkat 
lunak untuk mengembangkan sistem pakar.  

Shell sistem pakar yang dikembangkan dalam 
penelitian ini memiliki dua bagian pokok, yaitu 
lingkungan pengembangan dan lingkungan 
konsultasi. Pengguna dari sistem ini dibedakan 
dalam 2 kelompok pengguna, masing-masing adalah 
pengguna dalam kelompok pengembang sistem 
pakar dan pengguna dalam kelompok pemakai 
sistem pakar (penerima manfaat). 
 
2.1. Arsitektur Shell 

Arsitektur shell sistem pakar yang 
dikembangkan dalam penelitian ini merupakan hasil 
modifikasi dari struktur shell sistem pakar 
ES/KERNEL2 yang telah dikembangkan oleh 
Hitachi.Ltd. tahun 1991 (gambar 3). 

 

 
Gambar 3. Struktur Shell Sistem Pakar  

Dimodifikasi dari Struktur Shell ES/KERNEL2 
Hitachi.Ltd (Nii, 1993) 

 
Gambaran umum arus data dalam shell sistem pakar 
yang dikembangkan dapat dilihat pada gambar 4. 
 

 
Gambar 4. Diagram Arus Data Level 0 Shell Sistem 

Pakar 
 

Terdapat 4 proses utama dalam shell sistem pakar 
yang dikembangkan (dapat dilihat dalam gambar 5).  
 

 
Gambar 5. Diagram Arus Data Level 1 

 
2.2. Representasi Pengetahuan 
 

Basis pengetahuan dalam shell sistem pakar 
yang dikembangkan ini direpresentasikan dalam 
bentuk pohon inferensi. Representasi ini dipilih 
dengan pertimbangan bahwa representasi pohon 
merupakan representasi pengetahuan yang fleksibel 
dan dapat dengan mudah dirubah ke dalam bentuk 
aturan, begitu juga sebaliknya. Konversi dilakukan 
secara otomatis sebelum dilakukan penalaran oleh 
mesin inferensi sehingga representasi pengetahuan 
menjadi lebih fleksibel. 

 
2.3. Mesin Infrensi (Inference Engine) 
 

Mekanisme inferensi pada shell yang 
dikembangkan ini dilaksanakan dengan menelusuri 
jalur/link pada pohon inferensi, dimulai dari root 
(keadaan awal) mengikuti jalur/link berdasarkan 
fakta baru yang diperoleh. Secara garis besar, sistem 
pelacakan untuk mendapatkan keputusan dalam shell 
sistem pakar yang dikembangkan ini menggunakan 
tahapan inferensi berdasarkan data input berupa 
kondisi-kondisi yang diperoleh selama proses 
konsultasi yang dilaksanakan dengan menelusuri 
arah link/jalur pada pohon inferensi. Mesin inferensi 
untuk merunut dan mengeksplorasi basis 
pengetahuan yang digunakan dalam shell yang 
dikembangkan adalah menggunakan sistem 
pelacakan maju (forward chaining).  

Metode pelacakan maju (forward chaining) 
dalam shell ini digunakan dengan pertimbangan 
bahwa dalam proses konsultasi, pengguna akan 
dibawa pada titik kesimpulan berdasarkan fakta-
fakta yang dimasukkan dengan menelusuri pohon 
inferensi. Tidak ada hipotesis awal dari 
permasalahan yang dikonsultasikan, akan tetapi fakta 
yang dimunculkan yang akan dieksplorasi 
berdasarkan pohon inferensi untuk mendapatkan 
kesimpulan akhir.Perhatikan penggunaan bahasa. 
Gunakan Bahasa Indonesia yang baku untuk ragam 
ilmiah. Jika Anda menggunakan istilah asing yang 
belum diserap ke dalam Bahasa Indonesia, tuliskan 
italic (miring). Jika istilah tersebut sudah terserap ke 
dalam Bahasa Indonesia atau sudah lazim di dunia 
informatika, seperti monitor, tidak perlu Anda tulis 
miring. 
 
2.4. Basis Pengetahuan 
 

Basis pengetahuan dalam shell sistem pakar 
yang dikembangkan berisi fakta dan aturan. Fakta 
dalam basis pengetahuan dari shell sistem pakar ini 
dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu bagian yang 
mendokumentasikan fakta, bagian yang 
mendokumentaiskan kesimpulan, dan bagian yang 
mendokumentasikan penjelasan. Aturan dalam basis 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2012, STMIK - STIKOM Bali 23-25 Pebruari 2012 

873 
 

pengetahuan shell sistem pakar yang dikembangkan 
ini didokumentasikan dan direpresentasikan dalam 
bentuk pohon inferensi. 

Fakta dan aturan dalam basis pengetahuan shell 
sistem pakar yang dikembangkan ini 
didokumentasikan dalam basis data relasional yang 
terdiri atas table-tabel yang memiliki hubungan 
saling ketergantungan. Masing-masing tabel dan 
hubungan antara satu tabel dengan tabel yang lain 
digambarkan dalam bentuk diagram hubungan antar 
entitas (entity relationship diagram) dalam gambar 6. 

 
 

 
 

Gambar 6. Diagram E-R (Entity Relationship 
Diagram) Shell Sistem Pakar 

 
3. Implementasi dan Hasil 
 

Penelitian menghasilkan sebuah shell sistem 
pakar yang dapat digunakan untuk mengembangkan 
aplikasi sistem pakar. Shell sistem pakar yang 
dihasilkan memliki 2 fungsi utama, fungsi untuk 
pengembangan sistem pakar dan fungsi untuk 
konsultasi dari sistem pakar yang dihasilkan.  

Fungsi pengembangan sistem pakar digunakan 
oleh pakar atau knowledge engineer untuk 
mengembangkan aplikasi sistem pakar. Fasilitas 
untuk megembangkan sistem pakar pada shell ini 
terdiri atas fasilitas untuk mendokumentasikan 
fakta/kondisi, fasilitas untuk mendokumentasikan 
kesimpulan, dan fasilitas untuk mendokumenasikan 
aturan. Untuk melakukan ujicoba shell yang 
dihasilkan, digunakan basis pengetahuan dengan 
domain penyakit THT (dokumentasi basis 
pengetahuan lihat lampiran). Contoh dari 
dokumentasi fakta/kondisi diberikan pada gambar 7 
dan 8, contoh untuk dokumentasi kesimpulan 
diberikan pada gambar 9 dan 10, dan contoh untuk 
dokumentasi aturan diberikan pada gambar 11.  

 

 

Gambar 7. From Dokumnetasi Fakta/Kondisi 

 

Gambar 8. Daftar Fakta/Kondisi Pada Dokumentasi 
Fakta/Kondisi 

 

Gabar 9. Form Dokumentasi Kesimpulan 

 
Gambar 10. Form Daftar Kesimpulan 

Terdokumentasi 
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Gambar 11. Form Dokumentasi Aturan 

Hasil pengembangan sistem pakar dengan 
menggunakan shell yang dikembagkan ini adalah 
sistem pakar yang dapat digunakan oleh pengguna 
untuk berkonsultasi mengenai domain masalah yang 
telah dibengun basis pengetahuannya oleh 
pengembang (pakar/knowledge engineer). Fasilitas 
bagi pengguna sistem pakar terdiri atas fasilitas 
konsultasi dan kesimpulan hasil konsultasi. Untuk 
berkonsultasi dengan sistem pakar, pengguna harus 
memilih salah satu kondisi yang sesuai dengan 
keadaan yang dimunculkan sistem. Sebagai hasil 
konsultasi adalah kesimpulan yang dilengkapi 
dengan penjelasan mengenai kesimpulan itu. Contoh 
konsultasi dan hasil konsultasi dari sistem pakar 
digambarkan pada gambar 12, 13 dan 14. 

 

Gambar 12. Awal Konsultasi Dengan Sistem Pakar 

 

Gambar 13. Form Konsultasi Dengan Sistem Pakar 

 

Gambar 14. Hasil Konsultasi Degan Sistem Pakar 

 
4. Kesimpulan dan Saran 
 
4.1.  Kesimpulan  
 

Berdasarkan hasil penelitian 
pengembangan shell sistem pakar yang telah 
dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal 
sebagai berikut: 
a. Prototype shell sistem pakar yang 

dikembangkan menggunakan pola inferensi 
menelusuri pohon inferensi yang 
dikembangkan dengan model pohon 
keputusan. 

b. Pola konsultasi pada sistem pakar yang 
dihasilkan dilakukan dengan meminta 
pengguna untuk memilih fakta kondisi yang 
dimunculkan berdasarkan hasil penelusuran 
pohon inferensi. 

c. Dalam aplikasi ini aturan baru dapat 
ditambahkan tanpa mempengaruhi mesin 
inferensi. 

d. Shell sistem pakar dapat digunakan untuk 
mengembangkan sistem pakar dengan 
memasukkan basis pengetahuan tanpa 
harus melalui proses pengkodean pada 
bahasa pemrograman. 
 

4.2.  Saran 
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Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan 
terutama dalam hal: 
a. Pengujian shell lebih lanjut dengan basis 

pengetahuan pada domain masalah yang 
lain. 

b. Pengembangan shell sistem pakar dengan 
mempertimbangkan faktor ketidakpastian. 
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Abstrak 

 
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis proses bisnis yang berjalan, merancang, dan mengimplementasikan 
model basis data sistem informasi anggaran pendapatan perusahaan. Metode yang digunakan dalam penelitian 
ini yaitu studi kepustakaan dan pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara, analisis dokumen, 
analisis temuan survei, dan identifikasi kebutuhan informasi. Selain itu, juga digunakan metode analisis dan 
perancangan sistem dengan konsep Object Oriented Analysis and Design. Bahasa pemrograman yang digunakan 
yaitu vb.net  dengan SQL Server sebagai perangkat lunak basis datanya.  Perancangan basis data yang dilakukan 
mencakup perancangan basis data secara konseptual, logikal, dan fisikal. Hasil yang dicapai adalah suatu model 
basis data sistem informasi anggaran pendapatan perusahaan. Simpulan yang  diperoleh dari penelitian ini  yaitu 
adanya implementasi  model basis data sistem informasi ini  diharapkan dapat mengontrol dan mengantisipasi 
terjadinya kekurangan dan kelebihan dana pada perusahaan, memperkecil resiko terjadinya kredit macet, 
meningkatkan internal kontrol di perusahaan yang terkait dengan pembuatan anggaran pendapatan, dan dapat 
menyediakan informasi yang lengkap dan akurat yang dibutuhkan oleh pihak manajemen dalam membuat 
keputusan mengenai penetapan target penjualan dan penerimaan kas dalam pencapaian keuntungan perusahaan. 
 
Kata Kunci: basis data, implementasi,  anggaran, pendapatan 
 
 
 
1. Pendahuluan  
 

Sistem penganggaran digunakan untuk 
merencanakan dan mengontrol kinerja keuangan 
perusahaan. Perencanaan dibutuhkan oleh 
perusahaan untuk mengantisipasi masalah yang 
akan muncul sehingga kinerja manajer juga 
menjadi lebih terfokus dengan masalah penting 
lainnya. Setiap perusahaan berupaya untuk 
mengontrol kinerjanya terutama mengenai kinerja 
keuangan dengan membandingkan hasil aktual 
dengan estimasi yang telah dibuat apakah telah 
terjadi keuntungan maupun terjadi kerugian.  

Siklus pendapatan terdiri dari penjualan, 
pengakuan piutang, dan penerimaan kas. Penjualan 
terbagi menjadi dua yaitu penjualan tunai dan 
penjualan kredit. Siklus pendapatan dibutuhkan di 
setiap perusahaan karena siklus pendapatan 
menggambarkan kinerja seluruh pendapatan 
perusahaan, misalnya berapa besar penjualan yang 
terjadi, berapa banyak pengakuan kredit yang 
dilakukan, dan berapa besar kas yang berhasil 
ditagih. 

Anggaran pendapatan dibutuhkan untuk 
mengetahui kinerja keuangan perusahaan tetapi 
tidak dapat langsung digunakan untuk mengukur 

baik atau buruknya kinerja perusahaan karena harus 
dianalisa terlebih dahulu mengenai masalah-
masalah lainnya, misalnya dalam hal penjualan 
yang tidak mencapai target karena situasi moneter 
negara yang kurang baik ataupun karena musim 
yang tidak mendukung untuk bercocok tanam tidak 
dapat dianggap sebagai buruknya kinerja 
perusahaan, karena kedua hal ini merupakan 
pengaruh dari situasi eksternal perusahaan. 
Anggaran pendapatan yang baik dapat dibuktikan 
jika terjadi selisih keuntungan antara hasil aktual 
pendapatan perusahaan dengan estimasi pendapatan 
yang akan dicapai. 

Masalah ini terjadi pada sebuah perusahaan 
barang dagang yang bergerak di bidang industri 
pestisida yang memiliki dua kategori bisnis besar 
terdiri atas divisi agro yang memiliki produk 
unggulan untuk insektisida pertanian dan pupuk 
cair dan divisi produk kesehatan lingkungan yang 
memiliki produk unggulan untuk anti-nyamuk dan 
anti-rayap. Perusahaan tersebut dijadikan objek 
penelitian ini karena ditemukan beberapa 
permasalahan di dalam sistem informasi anggaran 
pendapatannya.  Permasalahan yang terjadi  antara 
lain adalah anggaran penjualan yang sering tidak 
mencapai target penjualan yang biasanya 
dipengaruhi oleh faktor internal perusahaan  yaitu 
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adanya piutang macet yang terjadi karena 
banyaknya agen dari perusahaan yang lama dalam 
membayar hutangnya ke perusahaan. Hal ini 
disebabkan karena tidak tersedianya surat 
penagihan khusus yang berisi tanggal jatuh tempo 
dalam menagih piutang, sedangkan pada faktor 
eksternalnya dipengaruhi oleh penjualan yang tidak 
sesuai dengan musim bercocok tanam dan semakin 
banyaknya jumlah kompetitor yang muncul.  

Perusahaan juga belum menerapkan sistem 
untuk anggaran penerimaan kas. Hal ini terjadi 
karena perusahaan tidak memfokuskan tujuannya 
pada pencapaian target penerimaan kas melainkan 
hanya pada target penjualan. Masalah lain yaitu 
adanya sales yang memiliki peran rangkap dalam 
kegiatan penjualan dan dalam analisis limit kredit 
pelanggan dapat menimbulkan penjualan yang 
tinggi dengan resiko piutang yang tinggi pula. 
Penerapan anggaran penjualan tanpa adanya 
persetujuan direktur terlebih dahulu juga dapat 
menjadi masalah di dalam pengendalian internal 
pada sistem informasi anggaran pendapatan 
perusahaan yang sedang berjalan. Selain itu, pihak 
manajemen juga sering mengalami kesulitan dalam 
membuat keputusan dikarenakan kurangnya 
informasi yang terdapat pada laporan yang 
dihasilkan.  

Dalam hal ini, untuk mengatasi permasalahan-
permasalahan yang ada, maka perlu dibuatkan suatu 
sistem informasi yang berhubungan dengan 
anggaran pendapatan pada perusahaan. Sistem 
anggaran pendapatan ditujukan selain untuk 
mengatasi permasalahan yang ada juga diharapkan 
dapat meningkatkan hasil penjualan dan 
melancarkan penerimaan kas pada perusahaan. Hal 
ini ditujukan karena setiap pendapatan yang terjadi 
pada perusahaan saat ini akan mempengaruhi 
besarnya perkiraan anggaran perusahaan yang akan 
dicadangkan di masa depan. Dalam hal ini 
diperlukan pengawasan dan pencatatan informasi 
yang relevan, lengkap, akurat, dan tepat waktu 
mengenai pelaksanaan keseluruhan proses 
penjualan tunai dan kredit, pengakuan kredit, dan 
penerimaan kas perusahaan. Hal ini ditujukan agar 
model basis data sistem informasi anggaran 
pendapatan yang dihasilkan dan disediakan pada 
perusahaan dapat tersusun dengan baik dan sesuai 
dengan penggunaannya 

 
1.1 Ruang Lingkup  

Mengingat luasnya bidang penganggaran, 
maka ruang lingkup yang akan dibahas di dalam 
penelitian ini akan dibatasi sebagai berikut : 
prosedur penganggaran pada sistem berjalan yang 
berkaitan dengan pendapatan perusahaan dimulai 
dari penjualan hingga penerimaan kas pada 
perusahaan, pembahasan mengenai anggaran 
pendapatan pada perusahaan mencakup analisis 
varians, tahun historis yang digunakan dalam 

penyusunan anggaran perusahaan dari tahun 2007-
2009, biaya operasional dan pinjaman yang didapat 
dari pihak lain pada perusahaan tidak dianalisis 
karena yang dianalisis hanya yang berkaitan dengan 
pendapatan dari penjualan dan penerimaan kas per 
Area Promotion Manager (APM), dan laporan yang 
diperlukan manajemen sehubungan dengan 
anggaran pendapatan, serta prosedur dan 
perancangan sistem informasi anggaran pendapatan 
yang diusulkan hanya yang berkaitan dengan 
anggaran penjualan dan anggaran penerimaan kas 
per Area Promotion Manager (APM) pada 
perusahaan. 
  
1.2 Tujuan dan Manfaat  

Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis dan 
mengevaluasi prosedur serta proses bisnis yang 
sedang berjalan mengenai anggaran pendapatan 
pada perusahaan,  menyusun anggaran pendapatan 
sebagai alat perencanaan dan pengendalian 
pendapatan, dan merancang model basis data sistem 
informasi untuk anggaran pendapatan yang 
ditujukan untuk menghasilkan sistem yang 
terintegrasi dan menerapkan pengendalian internal 
di dalamnya. 

Adapun manfaat penelitian dalam penelitian 
ini yaitu membantu pihak manajemen dalam 
mengidentifikasi masalah dan kebutuhan proses 
bisnis yang sedang berjalan pada perusahaan untuk 
ditemukan penyebab terjadinya kredit macet dalam 
penagihan kredit yang kemudian akan dievaluasi 
dengan menggunakan varians, membantu pihak 
manajemen dalam mengantisipasi terjadinya 
kekurangan dan kelebihan dana pada perusahaan,  
dan membantu pihak manajemen dalam 
menghindari resiko terjadinya kesalahan dan 
kecurangan terutama yang berhubungan dengan 
anggaran pendapatan. 
 
2. Pembahasan 
 
2.1 OOAD  
 

Menurut Kendall  dan Kendall [4]: “Object-
oriented analysis and design is an approach that is 
intended to facilitate the development of systems 
that must change rapidly in response to dynamic 
business environments”. Menurut Gelinas dan Dull  
[3], pengertian dari sistem informasi yaitu sistem 
yang dibuat dan terdiri dari sekumpulan komponen 
berbasis komputer dan manual yang digunakan 
untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola 
data serta memberikan hasilnya kepada pengguna, 
sedangkan menurut O’Brien [5], suatu sistem 
informasi dapat diartikan sebagai sistem yang dapat 
digunakan untuk mengumpulkan, mengubah, dan 
menyebarkan informasi dalam suatu perusahaan 
serta pengerjaan dan penggunaannya diatur oleh 
sekumpulan orang, hardware, software, jaringan 
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komunikasi, dan sumber daya data pada suatu 
perusahaan. Berdasarkan pengertian di atas dapat 
disimpulkan bahwa sistem informasi merupakan 
suatu sistem yang digunakan untuk menghasilkan, 
mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan 
informasi yang berguna dalam pengambilan 
keputusan dalam suatu organisasi. 
2.2 Anggaran 

Menurut Albrecht et al. [1] “A budget is a 
quantitative expression of a plan of action that 
shows how a firm, an organization (such as the 
government in the opening scenario), or an 
individual will aquire and use resources over a 
specified period of time”. Menurut Hansen dan 
Mowen (2007, p316): “Budgets are financial plans 
for the future, they identify objectives and the 
actions needed to achieve them”.. 

Terdapat 2 siklus utama dalam sistem 
informasi akuntansi perusahaan yaitu, siklus 
pendapatan dan siklus pengeluaran. Siklus 
pendapatan berarti semua hal yang berkaitan 
dengan penjualan produk hingga arus kas masuk 
perusahaan, sedangkan siklus pengeluaran berarti 
semua hal yang berkaitan dengan pembelian bahan 
maupun produk hingga arus kas keluar perusahaan. 
Siklus pendapatan dan siklus pengeluaran yang 
terjadi pada setiap perusahaan hampir sama. 
Menurut Romney dan Steinbart [6]: “The revenue 
cycle is a recurring set of business activities and 
related information processing operations 
associated with providing goods and services to 
pelanggans and collecting cash in payment for 
those sales 

 
2.3 Basis Data 

Siklus Daur Hidup Pengembangan Sistem 
Basis Data digambarkan sebagai berikut pertama 
adalah Database Planning adalah aktivitas 
pengaturan yang mengijinkan urutan dari aplikasi 
basis data untuk menjadi  lebih efisien dan efektif. 
Kedua adalah System Definition menjelaskan 
cakupan dan batasan dari aplikasi basis data dan 
gambaran utama dari user. Ketiga adalah 
Requirements Collection and Analysis merupakan 
proses dari pengumpulan dan analisis informasi 
tentang bagian dari organisasi yang didukung oleh 
aplikasi basis data, dan menggunakan informasi 
tersebut untuk mengetahui kebutuhan user akan 
sistem baru. Keempat  Database design merupakan 
proses dari pembuatan sebuah model untuk sebuah 
basis data yang akan mendukung operasi dan tujuan 
perusahaan.   Tahapan dalam Database Design 
yaitu Conceptual Database Design, Logical 
Database Design, dan Physical Database Design 
[8]. 

Conceptual Database Design [7], yaitu proses 
dalam membangun model dari suatu informasi yang 
digunakan dalam perusahaan dan berdiri sendiri 
melalui semua pertimbangan physical. Pada 

tahapan ini, kita membangun data model conceptual 
local untuk setiap view, mengidentifikasikan tipe 
entitias, mengidentifikasikan tipe rasional, 
identifikasi dan Asosiasi Atribut suatu Entitas, 
identifikasi Candidate Key dan Primary Key setiap 
Entitas, dan validasi Transaksi 

Logical Database Design, merupakan proses 
dalam membangun model dari suatu informasi yang 
digunakan dalam perusahaan berdasarkan data 
model yang spesifik, tetapi berdiri sendiri dari 
keterangan DBMS dan pertimbangan physical 
lainnya. Tahapan di mana kita membangun dan 
menvalidasi model data logical local untuk setiap 
view, menghilangkan fitur yang tidak kompetibel, 
dengan cara menghilangkan tipe relasi binary 
many-to-many (*:*), menghilangkan tipe relasi 
recursive many-to-many (*:*), menghilangkan tipe 
relasi yang kompleks, dan menghilangkan atribut 
multi-valued. Selain itu, tahapan ini berfungsi 
untuk mendapatkan relasi untuk model data logical 
local dan membangun dan validasi model data 
logical global. 

Physical Database Design, merupakan proses 
dalam menghasilkan sebuah gambaran dari 
penggunaan basis data pada penyimpanan 
tambahan. Proses ini menjelaskan dasar hubungan, 
data organisasi, dan index yang digunakan untuk 
mencapai pengaksesan data secara efisien. 
Merupakan tahapan yang terdiri dari 
menerjemahkan model data logical global untuk 
DBMS, perancangan relasional dasar basis data, 
dan merancang Enterprise Constraints. Hasil 
akhirnya adalah desain gambaran fisik dari basis 
data yang di dalamnya terkandung juga analisis 
transaksi, pembuatan indeks setiap entity, dan 
mengestimasi kapasitas penyimpanan yang 
dibutuhkan 

 
 
3. Pembahasan 

Prosedur anggaran penjualan dan laporan yang 
terkait siklus pendapatan pada sistem yang sedang 
berjalan pada perusahaan yaitu setiap hari bagian 
akuntansi memberikan laporan penjualan per faktur 
dan laporan penjualan per item kepada sales 
executive. Sales executive akan membuat laporan 
penjualan per wilayah setiap bulannya yang 
kemudian diberikan ke manajer pemasaran untuk 
dibuatkan anggaran penjualan tahunan. Anggaran 
penjualan tersebut digunakan untuk membantu 
memperkirakan besarnya target penjualan selama 
satu tahun yang sebaiknya terjual. Setiap akhir 
bulan sales executive akan memberikan laporan 
penjualan per wilayah selama sebulan kepada 
direktur, sedangkan bagian finansial akan 
memberikan laporan penerimaan kas yang telah 
terjadi dalam satu bulan tersebut kepada direktur. 

Permasalahan dan usulan pemecahan masalah 
terhadap sistem informasi anggaran pendapatan 
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yang sedang berjalan pada perusahaan yaitu adanya 
kredit macet dalam penagihan kredit. Kredit macet 
yang terjadi di perusahaan disebabkan karena 
banyaknya agen dari perusahaan yang lama dalam 
membayar hutangnya ke perusahaan. Berdasarkan 
kebijakan maksimal lamanya kredit yang diberikan 
oleh perusahaan kepada pelanggannya yaitu selama 
60 hari setelah barang diterima. 60 hari dihitung 
dari perkiraan maksimal lamanya penjualan dari 
dealer ke konsumen akhir (petani). Tetapi pada 
kenyataannya, pembayaran tidak sesuai dengan 
yang diharapkan. Rata-rata pelunasan kredit yang 
terjadi yaitu pada bulan ketiga setelah terjadinya 
penjualan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya 
surat penagihan khusus yang berisi tanggal jatuh 
tempo dalam menagih piutang. Kredit macet yang 
terjadi akan memiliki pengaruh yang besar terhadap 
kelancaran perputaran keuangan perusahaan. 

Solusi yang diusulkan yaitu membuat surat 
penagihan khusus yang berisi tanggal jatuh tempo 
dalam menagih piutang dan membuat ketentuan 
mengenai adanya pembayaran pada setiap awal 
bulan terjadinya penjualan misalnya sebesar 15% 
dari transaksi yang ada. Penetapan adanya 
pembayaran pada bulan terjadinya penjualan 
sebesar 15% didapat dari data historis mengenai 
rata-rata jumlah penerimaan kas pada bulan 
pertama terjadinya penjualan, sedangkan sisa 
sebesar 85% akan dibayarkan maksimal bulan 
ketiga dari penjualan yang didasarkan pada rata-rata 
maksimal lamanya pembayaran pelanggan ke 
perusahaan. Pembayaran pada setiap awal bulan 
terjadinya penjualan tetap dilakukan melalui media 
bank karena tidak dilakukan penyimpanan kas pada 
bagian finansial di perusahaan. 

Adanya perangkapan tugas pada bagian sales 
dan belum adanya sistem informasi untuk anggaran 
penerimaan kas.  Perusahaan tidak memfokuskan 
tujuannya pada pencapaian target penerimaan kas 
melainkan hanya pada target penjualan. Selain itu, 
adanya sales yang memiliki peran rangkap dalam 
kegiatan penjualan dan dalam analisis limit kredit 
pelanggan juga dapat menimbulkan penjualan yang 
tinggi dengan resiko piutang yang tinggi pula. 
Fungsi sales yang digabung dengan fungsi kredit 
dapat mengakibatkan besarnya resiko piutang tak 
tertagih karena fungsi sales mempunyai 
kecenderungan untuk menjual barang sebanyak-
banyaknya dan sering mengabaikan penagihan. 
Fungsi kredit diberi wewenang dalam menolak 
pemberian kredit kepada pelanggan berdasarkan 
jumlah limit kredit yang telah dianalisis. Oleh 
karena itu, pencapaian target penjualan sebaiknya 
selalu disesuaikan dengan pencapaian target 
penerimaan kasnya. Hal ini ditujukan untuk 
mencegah resiko terjadinya kekurangan dana pada 
perusahaan. 

Solusi yang diusulkan yaitu merancang sistem 
yang menerapkan pengendalian internal di mana 

terdapat pemisahan perangkapan fungsi pada sales 
dan membuat sistem informasi mengenai anggaran 
penerimaan kas. Bagian kredit sebaiknya dipegang 
oleh bagian finansial atau di bawah bagian finansial 
dan terpisah dari sales untuk memperkecil resiko 
salah perhitungan dalam analisis limit kredit dan 
piutang yang jatuh tempo karena bagian finansial 
bertugas untuk mengatur keuangan perusahaan 
termasuk dalam penagihan atas piutang yang akan 
jatuh tempo. Pembuatan sistem informasi mengenai 
anggaran penerimaan kas dapat digunakan untuk 
membantu dalam mengantisipasi kekurangan dana 
pada perusahaan dan membantu dalam 
meningkatkan keuntungan perusahaan serta 
mengurangi resiko terjadinya kredit macet. 

Anggaran penjualan dibuat oleh bagian 
pemasaran dan penerapannya tidak melalui 
persetujuan direktur terlebih dahulu. Pembuatan 
anggaran penjualan oleh bagian pemasaran yang 
langsung diterapkan tanpa adanya persetujuan dari 
direktur atau pihak terkait terlebih dahulu dapat 
menimbulkan target penjualan yang dibuat tidak 
sesuai dengan target penjualan yang diinginkan 
oleh perusahaan. Kemungkinan resiko terjadinya 
kecurangan penetapan target penjualan dalam 
pembuatan anggaran penjualan juga lebih besar 
karena bagian pemasaran akan menetapkan target 
penjualan hanya sesuai dengan target yang 
diinginkan oleh bagian pemasaran saja dan bagian 
pemasaran tidak terlalu mengetahui banyaknya 
produk yang terjual. 

Solusi yang diusulkan yaitu merancang sistem 
yang menerapkan pengendalian internal di mana 
penetapan anggaran penjualan terpisah dari bagian 
pemasaran dan ditetapkan oleh bagian akuntansi. 
Bagian akuntansi memiliki keseluruhan data 
mengenai kondisi pemasukan dan pengeluaran kas 
perusahaan serta seluruh pencatatan mengenai hasil 
penjualan produk perusahaan sehingga target 
penjualan yang ditetapkan juga lebih sesuai dengan 
target yang dibutuhkan oleh perusahaan. Sebelum 
anggaran penjualan dibuat, telah ditentukan cara 
perhitungan anggaran penjualan terlebih dahulu 
yang didapatkan melalui hasil rapat antara manager 
accounting, sales executive, dan direktur. Selain itu 
juga akan dilakukan pengecekan dan persetujuan 
terlebih dahulu oleh direktur mengenai anggaran 
penjualan dan penerimaan kas yang telah dibuat 
oleh bagian akuntansi sebelum diterapkan. Hal ini 
dilakukan untuk memperkecil resiko terjadinya 
kesalahan dalam menentukan target penjualan dan 
penerimaan kas yang terlalu tinggi maupun terlalu 
rendah. 

Pihak manajemmen kesulitan dalam membuat 
keputusan dikarenakan kurangnya informasi yang 
terdapat pada laporan yang dihasilkan. Laporan 
yang ditujukan kepada manajemen/direktur saat ini 
yang berkaitan dengan siklus pendapatan hanya 
berupa laporan penjualan per wilayah dan laporan 
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penerimaan kas. Laporan yang dihasilkan tidak 
memberikan informasi secara jelas kepada 
manajemen terutama yang berkaitan dengan hasil 
kinerja dari anggaran pendapatan sehingga untuk 
pengambilan keputusan dalam pembuatan anggaran 
yang berkaitan dengan siklus pendapatan menjadi 
lebih lama.   

Solusi yang diusulkan yaitu dibuatkannya 
sistem yang dapat menghasilkan laporan-laporan 
yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan 
yang berkaitan dengan anggaran pendapatan 
sehingga pihak manajemen dapat lebih cepat dalam 
pengambilan keputusan dan hasil yang didapat juga 
lebih tepat dan akurat menurut informasi yang 
benar-benar terjadi.  

Laporan-laporan yang diusulkan terdiri dari 
antara lain : Laporan anggaran penjualan per APM, 
Laporan anggaran penerimaan kas awal pada bulan 
penjualan per APM, Laporan anggaran penerimaan 
A/R per APM, Laporan anggaran penerimaan kas 
per APM, Laporan aktual penjualan per APM, 
Laporan aktual penerimaan kas awal pada bulan 
penjualan per APM, Laporan aktual penerimaan 
A/R per APM, Laporan aktual penerimaan kas per 
APM. Laporan kinerja penjualan per APM, dan 
Laporan kinerja penerimaan kas per APM.  

Perancangan yang dilakukan pada sistem 
informasi anggaran pendapatan pada perusahaan 
juga akan mengakibatkan penambahan struktur 
admin IT yang berada di bawah software IT pada 
struktur organisasi serta terdapat perubahan tugas 
pada sales executive department dengan bagian 
finansial dan divisi pemasaran dengan bagian 
akuntansi.  

Perancangan sistem informasi anggaran 
pendapatan ini memerlukan beberapa sumber daya 
pengembangan yang terdiri dari satu orang system 
analyst, satu orang database specialist, satu orang 
programmer, dan satu orang tester sebelum sistem 
ini layak dioperasikan oleh user. Pengerjaan sistem 
ini membutuhkan jangka waktu total selama lima 
bulan yang terbagi menjadi dua bulan pengerjaan 
untuk system analyst, satu bulan pengerjaan untuk 
database specialist, dan dua bulan pengerjaan untuk 
programmer.  
 

 

 

 
Gambar 3. Beberapa Contoh Struktur pada Class 
dan Hubungan Agregasinya dengan Class Detil 

 
 

Struktur pada class Area Promotion Manager 
(APM) terdapat hubungan agregasi penuh dengan 
class Detil_APM. Class Detil_APM berguna untuk 
menampung wilayah-wilayah dari suatu APM.  
 
Struktur pada class Aktual_Penjualan terdapat 
hubungan agregasi penuh dengan class 
Detil_Aktual_Penjualan. Class Aktual_Penjualan 
terbentuk dari adanya class class APM untuk 
menghitung dan menampung data hasil aktual 
penjualan setiap tahunnya.  
 
Struktur pada class Aktual_Penerimaan_Kas 
terdapat hubungan agregasi penuh dengan class 
Detil_Aktual_Penerimaan_Kas. Class 
Aktual_Penerimaan_Kas terbentuk dari adanya 
class APM untuk menghitung dan menampung data 
hasil aktual penerimaan kas setiap tahunnya.  
 

Rencana implementasi sistem informasi 
anggaran pendapatan pada Perusahaan dilakukan 
selama 14 minggu yang terdiri dari kegiatan 
pengadaan hardware, software, dan jaringan selama 
4 minggu; instalasi hardware, software, dan 
jaringan selama 5 minggu; testing sistem selama 2 
minggu; training karyawan yang terkait selama 1 
minggu; dan evaluasi jalannya keseluruhan sistem 
selama 2 minggu. 

 
4. Penutup 
 

Berdasarkan hasil analisis dan perancangan 
sistem informasi untuk anggaran pendapatan pada 
Perusahaan, maka dapat diperoleh beberapa 
kesimpulan sebagai berikut: 

Adanya sistem informasi yang menetapkan 
ketentuan mengenai adanya pembayaran pada 
setiap awal bulan terjadinya penjualan diharapkan 
dapat memperkecil resiko terjadinya kredit macet 
pada perusahaan. 

Adanya pembentukan sistem informasi untuk 
anggaran penerimaan kas diharapkan dapat 
membantu perusahaan dalam mengantisipasi resiko 
terjadinya kekurangan dan kelebihan dana.  

Adanya sistem informasi yang menerapkan 
unsur pengendalian internal di dalamnya misalnya 
dalam penerapan anggaran pendapatan melalui 
persetujuan direktur atau pihak-pihak terkait 
terlebih dahulu diharapkan dapat membantu 
perusahaan dalam menghindari resiko terjadinya 
kesalahan dan kecurangan di dalam proses bisnis 
perusahaan. 

Adanya sistem informasi yang dapat 
menghasilkan dan menyediakan informasi 
mengenai anggaran pendapatan yang lengkap dan 
akurat seperti pada penyediaan laporan yang 
dibutuhkan oleh manajemen diharapkan dapat 
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membantu manajemen secara cepat dan akurat 
dalam mengambil keputusan yang terkait dengan 
anggaran pendapatan. 
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Abstrak 

Linux Virtual Server (LVS) sebagai salah satu bentuk kumpulan server dapat juga terkena serangan Distributed 
Denial of Services (DDoS), sebuah serangan yang bertujuan untuk membuat suatu layanan tidak dapat diakses 
oleh pengguna yang sah. Metode pengamanan untuk meminimalisir efek serangan DDoS pun sudah ada. Hanya 
saja untuk menguji metode tersebut, masih menggunakan lingkungan ujicoba dengan komputer fisik.Paper ini 
akan membahas uji performa pada Linux Virtual Server, yang sebelumnya dilakukan pada komputer fisik, yang 
akan dilakukan pada lingkungan simulasi dengan menggunakan VirtualBox dan GNS3. Sehingga bagi ujicoba 
berikutnya yang berhubungan dengan Linux Virtual Server tidak harus menggunakan komputer fisik.Dari hasil 
ujicoba dapat disimpulkan bahwa penggunaan komputer virtual dapat dilakukan dengan syarat beberapa 
spesifikasi ujicoba diubah atau spesifikasi komputer virtualnya yang dinaikkan. 
 
Kata kunci : Linux Virtual Server, DDoS, VirtualBox, GNS3 
 
 
 
 
 
1. Pendahuluan  

Internet sudah menjadi bagian dari kehidupan 
sehari-hari saat ini. Dimanapun kita bisa mengakses 
suatu server melalui internet. Seiring dengan 
berkembangnya internet, tentu penyedia layanan 
juga harus mempertimbangkan banyaknya pengguna 
yang terus bertambah. Sebuah server pasti memiliki 
keterbatasan dalam kemampuan menangani 
pengguna. Salah satu cara untuk mengatasi hal 
tersebut adalah mengganti server dengan yang lebih 
canggih. 

Akan tetapi penggantian server merupakan 
suatu hal yang cukup merepotkan dan membutuhkan 
biaya yang banyak. Server baru tersebut harus 
dikonfigurasi kembali. Hal itu dapat memakan 
waktu yang lama, sedangkan penggantian server 
tentunya harus berjalan secepat mungkin tanpa 
disadari oleh pengguna. Alternatif lain dari 
penggantian server adalah penambahan server-server 
yang tidak terlalu canggih. Dengan penambahan 
server, layanan yang sudah ada tetap berjalan ketika 
proses konfigurasi sedang dilakukan. Sehingga tidak 
akan sampai mematikan layanan. 

Meskipun begitu penambahan server saja akan 
cukup merepotkan apabila tidak diatur dengan baik. 
Penambahan server tentu harus dilakukan dalam 
waktu yang cepat dan sebisa mungkin tidak 
diketahui oleh user. Dengan bertambahnya jumlah 
server, harus dipikirkan pula pengaturan saat salah 
satu server mati. Tidak mungkin seorang 

administrator harus mengaturnya secara manual. 
Untuk mengatasi hal-hal tersebut bisa digunakan 
Linux Virtual Server (LVS) [9]. 

Dengan LVS, beberapa buah server dapat 
memiliki 1 buah IP. Dan IP itulah yang nantinya 
akan diakses oleh klien. Ketika klien mengakses 
salah satu layanan yang ada, misalkan sebuah web, 
maka akan diatur agar klien itu mendapat layanan 
dari server yang mana. Apabila ternyata salah satu 
server ada yang mati, maka layanan yang ada pada 
server tersebut dapat dipindah ke server yang lain 
secara otomatis. 

Efek lain dari berkembangnya penggunaan 
internet adalah munculnya gangguan-gangguan yang 
menyulitkan pengguna. Salah satu diantara 
gangguan tersebut adalah Denial of Services (DOS). 
DOS ini adalah sebuah serangan yang menyebabkan 
satu atau beberapa server tidak dapat melayani 
pengguna yang sesungguhnya [4]. 

Distributed Denial of Services (DDoS) adalah 
pengembangan dari DoS yang dahulu hanya 
menggunakan sebuah komputer saja untuk 
menyerang server, sekarang berkembang menjadi 
sebuah serangan yang terdistribusi. 

Sebuah komputer penyerang menginfeksi 
beberapa komputer lain yang disebut komputer 
zombie. Kemudian komputer penyerang akan 
memerintahkan para zombie tersebut untuk 
menyerang sebuah target secara bersama-sama. 
Sehingga efek yang dihasilkan dan kerumitan 
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pencegahan bisa berkali-kali lipat dibandingkan 
dengan serangan DOS biasa. 

Sebelumnya pernah dibuat metode 
pengamanan pada LVS untuk meminimalisir efek 
DDoS [5]. Hanya saja pada bagian ujicobanya, paper 
tersebut menggunakan komputer fisik. Tentu saja hal 
ini membatasi apabila dibutuhkan jumlah komputer 
yang banyak untuk mensimulasikan serangan DDoS. 

Karena itu pada paper ini dilakukan ujicoba 
yang hampir sama dengan sebelumnya untuk 
melihat apakah ujicoba serangan DDoS pada LVS 
dapat dilakukan pada lingkungan simulasi. 

User Mode Linux (UML) adalah salah satu 
bentuk virtualisasi yang dapat digunakan untuk 
mensimulasikan jaringan. Hanya saja UML 
memiliki keterbatasan, yaitu mekanisme pengarahan 
paket pada LVS yang dapat digunakan hanyalah 
yang NAT. 

Oleh karena itu, pada paper ini digunakan 
VirtualBox untuk virtualisasinya dan GNS3 untuk 
mempermudah pengaturan jaringan virtual. 

 
2. Linux Virtual Server 

Linux Virtual Server (LVS) mengarahkan 
koneksi dari klien ke server-server yang berbeda 
,tetapi menggunakan IP virtual yang sama, 
tergantung dari algoritma penjadwalan yang 
digunakan [9]. Selain itu, LVS juga mengatur 
penambahan ataupun pengurangan server.  

Sebuah LVS standar terdiri dari satu 
Director/Load Balancer, sejumlah klaster server 
yang bertugas untuk melayani pengguna, dan server 
yang digunakan sebagai tempat penyimpanan data 
bersama. Arsitektur LVS merupakan arsitektur 
three-tier. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada di 
Gambar 2.1 bawah ini. 

 

 
Gambar 2.1 Arsitektur Linux Virtual Server 

 
3. SYN Flood 

Pada SYN flood attack, penyerang akan 
mengirim sebuah paket SYN yang alamat IPnya 
tidak ada atau tidak dapat diakses oleh korban. 
Sehingga paket SYN ini akan bertahan di dalam 
stack pada komputer korban sampai ACK diterima. 
Pada kenyataannya, ACK tidak akan pernah 
diterima. Sehingga paket SYN terus memenuhi stack 
pada korban. Hal ini bisa berakibat paket SYN yang 
sah tidak dapat diterima oleh korban. 

Serangan SYN Flood inilah yang akan 
digunakan dalam ujicoba ini. Karena serangan ini 
yang mudah dijalankan tetapi cukup sulit untuk 
dicegah. 
 
4. Ujicoba 

Pada bab ini akan dibahas mengenai uji coba 
dan evaluasi dari sistem yang dibangun. Sistem diuji 
coba dari segi fungsionalitas dan performa. Pada bab 
ini juga dibahas mengenai lingkungan uji coba. 
 
4.1 Arsitektur Ujicoba 

Arsitektur Ujicoba pada paper ini meliputi 
topologi dari jaringan virtual yang akan digunakan. 
Topologi jaringan virtual yang digunakan terdiri dari 
2 subnet, yaitu subnet untuk LVS (192.168.1.0/24) 
dan subnet untuk Client (192.168.2.0/24). Untuk 
lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.1 di 
bawah ini 

 
Gambar 4.1 Arsitektur Ujicoba 

 
4.2 Spesifikasi Komputer Virtual 

Pada ujicoba ini digunakanlah VirtualBox 
untuk membuat berbagai komputer virtual yang 
saling terhubung. Kemudian, GNS3 digunakan 
untuk mengatur jaringan virtual dan 
menghubungkan komputer-komputer virtual tadi. 

Router yang digunakan untuk menghubungkan 
kedua subnet adalah Cisco Router 3600 Series. 
Tentunya bukan router fisik yang digunakan, tetapi 
router virtual juga yang dijalankan menggunakan 
Dynamips. 

Berikut ini adalah spesifikasi yang lebih detail 
beserta konfigurasi yang dibutuhkan untuk 
menjalankan jaringan virtual ini : 

 LVS Director: 
o Prosesor: 1 Core 
o Memori: 2 GB 
o Harddisk: 10 GB 
o Sistem Operasi: Ubuntu Natty 

Server Edition 
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o IP Address: 192.168.1.2 
 

 Real Server: 
o Prosesor: 1 Core 
o Memori: 512 MB 
o Harddisk: 10 GB 
o Sistem Operasi: Ubuntu Maverick 

Server Edition 
o IP Address: 192.168.1.3 

(Realserver), 192.168.1.4 
(Realserver) 

 Penyerang: 
o Prosesor: 1 Core 
o Memori: 512 MB 
o Harddisk: 10 GB 
o Sistem Operasi: Ubuntu Maverick 

Server Edition 
o IP Address: 192.168.2.7-

192.168.2.10 
 Klien: 

o Prosesor: 1 Core 
o Memori: 512 MB 
o Harddisk: 20 GB 
o Sistem Operasi: Ubuntu Maverick 

Server Edition 
o IP Address: 192.168.2.6 

 Router 
o Cisco Router 3660 
o IOS : c3660-jk9o3s-mz.122-

15.T17.bin 
o IP Address : 192.168.1.1, 

192.168.1.2 
 
4.3 Software untuk Ujicoba 

Ada beberapa software tambahan yang 
digunakan dalam proses uji coba. Software ini 
berguna untuk menguji fungsionalitas dan performa 
sistem. Ada 4 software yang digunakan, yaitu 
hping3, httperf, autobench, dan apache2. 

Berikut ini adalah daftar spesifikasi software 
yang digunakan dalam ujicoba ini: 

 Httperf 
o Versi: 0.9.0 
o Dikompilasi dengan FD_SETSIZE 

= 50000 
o Fungsi: Mendapatkan performa 

dari web server (reply rate, packet 
loss rate, response time, dsb) 

 Autobench 
o Versi: 2.1.2 
o Fungsi: Secara otomatis 

menjalankan httperf beberapa kali 
berdasarkan file konfigurasi. 

 Apache 
o Versi: 2.2.16 
o Fungsi: sebagai web server 

Untuk mendukung jumlah koneksi yang besar, 
maka perlu merubah jumlah maksimum file 
descriptor. Standarnya sebesar 1024.  Berdasarkan 

[7], nilai ini diubah menjadi 50000 dengan 
mengubah file /etc/security/limits.conf dan 
/etc/sysctl.conf.  

Selain itu, httperf harus dikompilasi ulang 
dengan sebelumnya mengubah nilai 
__FD_SETSIZE yang ada di file /usr/src/<linux-
headers-version>/include/linux/posix_types.h 
menjadi 50000 juga. 

Kemudian dari sisi webserver, Apache perlu 
diubah konfigurasinya karena jumlah request yang 
diberikan nanti akan sangat banyak. Hal ini untuk 
mencegah aplikasi yang tidak kuat menanggung 
beban. Berikut ini adalah tambahan konfigurasi [7] 
yang perlu ada di apache2.conf. 

 
MinSpareServers  50 
MaxSpareServers  200 
MaxClients  400 

Gambar 4.2 Perubahan Konfigurasi Apache 
 
4.4 Uji Coba Performa 

Uji coba performa ini dilakukan untuk melihat 
apakah ujicoba serangan DDoS pada LVS dapat 
dilakukan dalam lingkungan virtual menggunakan 
VirtualBox. Skenarionya adalah para penyerang 
akan mengirimkan serangan SYN flood dan client 
akan melakukan proses benchmark dengan 
menggunakan httperf 

Untuk melakukan serangan SYN flood, akan 
digunakan sebuah aplikasi yang bernama hping3. 
Hping3 dapat mengirimkan raw IP packet dengan 
flag-flag tertentu. Pada uji coba ini, dengan hping3, 
setiap penyerang akan mengirimkan paket TCP SYN 
ke LVS dengan interval 1 ms dan alamat IP asal 
yang dipalsukan. Kemudian klien dengan 
menggunakan autobench dan httperf akan 
mengakses LVS selama beberapa saat. 

Dibandingkan dengan ujicoba yang dilakukan 
oleh [6], beberapa parameter nilainya dikurangi, 
seperti Maximum Request Rate, Timeout, dan Total 
Request pada Httperf. Karena ketika diujicoba sesuai 
parameter yang ada di [6], terjadi kekurangan file 
descriptor yang dapat dibuka meskipun telah di 
perbesar pada sysctl.conf dan ulimit 

Berikut ini adalah parameter-parameter uji 
coba yang diberikan pada httperf, autobench, 
hping3: 

 Httperf dan Autobench 
o Target Host: 192.168.1.6 & 192.168.1.3 
o Target Port: 80 
o Ukuran file yang diakses: 12 byte 
o Minimum Request Rate: 100 request/s 
o Penambahan Request Rate: 50 request/s 
o Maximum Request Rate: 1000 request/s 
o Total Request yang diinginkan: 6000 
o Timeout: 1 s 

 Hping3: 
o Target Host: 192.168.1.6 & 192.168.1.3 
o Target Port: 80 
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o Interval: 1 ms 
o Paket yang dikirim: TCP SYN 

Ujicoba ini dilakukan 3 kali dengan target dan 
kondisi yang berbeda. Ujicoba pertama dilakukan 
dengan kondisi targetnya adalah sebuah server 
tunggal yang diserang DDoS kemudian dilakukan 
proses ujicoba dengan httperf. 

Ujicoba kedua dilakukan dengan kondisi 
targetnya adalah LVS dengan 2 realserver di 
belakangnya. Tetapi pada ujicoba ini tidak dilakukan 
serangan DDoS. Hal ini dilakukan untuk 
memastikan LVS dapat berjalan dengan baik 

Ujicoba ketiga dilakukan pada LVS dengan 2 
realserver di belakangnya dan LVS ini diserang 
dengan DDoS juga. Sehingga akan terlihat 
bagaimana efeknya. Apakah terlihat seperti yang 
dilakukan pada [6] 

Setelah dilakukan ujicoba, maka hasilnya 
adalah sebagai berikut. Pada Gambar 4.3 tampak 
bahwa semakin naik jumlah request per detik, maka 
kemampuan server untuk memberikan respon akan 
menurun. Apalagi jika terkena serangan DDoS dan 
tidak menggunakan LVS. 

 
Gambar 4.3 Grafik Jumlah Respon dari Server 

Pada Gambar 4.4 juga menunjukkan hal yang 
sama, persentase error yang terjadi juga semakin 
meningkat dengan bertambahnya jumlah request 
yang dikirimkan oleh klien. 

 
Gambar 4.4 Grafik Persentase Error 

Untuk waktu respon, tampak juga pada Gambar 
4.5. Server paling lama memberikan respon ketika 
dia hanya sendirian dan terkena serangan DDoS. 
Sedangkan apabila menggunakan LVS, waktu 
responnya masih lebih kecil, meskipun sedang 
terkena DDoS. 

 
Gambar 4.5 Grafik Waktu Respon 

Dari ujicoba yang dilakukan, hasil yang kurang 
lebih sama dengan yang dilakukan di [5] dan [6]. 
Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa 
penggunaan komputer virtual dapat dilakukan 
dengan syarat beberapa spesifikasi ujicoba diubah 
atau spesifikasi komputer virtualnya yang dinaikkan. 

 
5. Kesimpulan dan Saran 

Dari hasil pengamatan selama perancangan, 
implementasi, dan proses uji coba perangkat lunak 
yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai 
berikut: 

1. Linux Virtual Server dapat diterapkan 
dengan baik pada VirtualBox. Sehingga 
dapat digunakan untuk proses ujicoba dari 
Linux Virtual Server 

2. Jumlah request per detik yang dikirimkan 
harus diturunkan karena spesifikasi 
komputer virtual yang cukup berbeda jauh 
dengan komputer fisik yang digunakan 
pada ujicoba sebelumnya 

Dan berikut merupakan beberapa saran untuk 
pengembangan sistem di masa yang akan datang,, 
sekaligus sebagai bahan untuk riset lain yang akan 
dilakukan : 

1. Jumlah komputer virtual yang digunakan 
dapat ditambah untuk menutupi kekurangan 
dari segi spesifikasi komputer. 

2. VirtualBox dapat digunakan untuk ujicoba-
ujicoba yang membutuhkan sistem operasi 
sesungguhnya. 

3. Penambahan metode pengamanan pada 
LVS sehingga dapat lebih meminimalisir 
efek serangan DDoS 
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Abstrak 

Information technology (IT) merupakan critical asset untuk menciptakan tata kelola organisasi yang efektif. 
Karena itu, organisasi dan para ahli IT dan bisnis membutuhkan IT governance yang baik. IT governance 
berperan sebagai sarana untuk penyelarasan IT dengan bisnis, diperlukan untuk menjelaskan peran baru 
organisasi IT, mengukur kontribusi masing-masing komponen organisasi, membantu mengetahui dampak dan 
manfaat investasi IT yang telah dilakukan, pengambilan keputusan, dan mendapatkan proyek yang lebih baik. 
Sebaliknya, IT governance yang tidak efektif dapat menyebabkan kerugian bisnis, penurunan reputasi, 
melemahkan kemampuan daya saing, ketidak tepatan jadwal proyek, pemborosan biaya, mutu produksi tidak 
sesuai dengan harapan, inefisiensi, serta tidak terpenuhinya inovasi dan keuntungan yang telah dijanjikan. 
Sementara itu, strategic alignment yang baik dapat menciptaan peluang baru dan meningkatkan keunggulan 
kompetitif yang lebih tinggi bagi perusahaan. Dengan demikian strategic alignment diperlukan untuk 
menciptakan alignment antara IT-business dan menjamin IT governance berjalan sesuai dengan yang telah 
ditetapkan. Artikel ini bermaksud membahas dan memberikan informasi tentang strategic alignment IT-business 
sebagai salah satu komponen IT governance. Setelah memahaminya, para direksi dan CEO dapat 
mengidentifikasi peluang dan menyusun best practice strategic alignment untuk menciptakan peluang, 
meningkatkan keunggulan kompetitif, dan menjamin kelangsungan perusahaan. 

. 
 
Kata kunci : critical asset, IT governance, strategic alignment IT business 
 
 
 
 
1. Pendahuluan  
 

Penanganan IT pada organisasi selalu menjadi 
masalah bagi para top eksekutif karena sifat teknis 
IT. Akibtanya, keputusan-keputusan kunci tentang 
IT hanya diserahkan kepada profesional IT. 
Sementara tata kelola IT (IT governance) 
menyiratkan suatu sistem di mana semua 
stakeholder, termasuk dewan direksi, pelanggan 
internal, dan bidang terkait seperti keuangan dan 
sumber daya manusia diperlukan masukannya dalam 
proses perencanaan dan pengambilan keputusan 
tentang IT agar tercipta IT business alignment dalam 
organisasi. Perencanaan yang baik merupakan fokus 
utama penerapan IT business alignment. IT business 
alignment harus sejalan dan sesuai dengan harapan 

organisasi dan dibutuhkan untuk mendukung 
pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. IT 
business aligment mengarah dan menyoroti peran IT 
dalam pengembangan strategi bisnis dengan 
mempertimbangkan penyelarasan sumber daya 
infrastruktur dan pengintegrasian fungsional IT dan 
bisnis. Untuk itu diperlukan strategic alignment IT 
business (selanjutnya disebut strategic alignment) 
dan langkah-langkah serius dalam menerapkannya 
untuk mendukung dan menunjang kelangsungan 
organisasi.  

Pencapaian strategic alignment internal terjadi 
ketika pengarah dari network konsisten dan 
alignment dengan keinginan pelanggan dan 
pendapatan. Namun demikian, penerapan IT pada 
organisasi masih banyak yang belum efektif, 
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dilakukan secara tradisional, belum alignment 
dengan bisnis, dan pengambilan keputusan kunci 
dibidang IT dilakukan dan diberikan hanya kepada 
para profesional IT. Hal ini disebabkan karena para 
direksi mempunyai keterbatasan pengetahuan dan 
pengalaman teknik dibidang IT. Pada satu sisi, IT 
governance organisasi yang tidak efektif dapat 
menyebabkan [1]: kerugian bisnis, penurunan 
reputasi, melemahkan kemampuan daya saing, 
ketidak tepatan jadwal proyek, pemborosan biaya, 
mutu produksi yang tidak sesuai dengan harapan, 
mempengaruhi efisiensi organisasi, serta tidak 
terpenuhinya inovasi dan keuntungan yang 
dijanjikan. Pada bagian lain, Tiwana et al. [2] 
menemukan bahwa integrasi pengetahuan 
berpengaruh secara positif terhadap fleksibilitas 
dalam proyek IT organisasi. Karena itu, pengetahuan 
tentang strategic alignment para direksi, eksekutif, 
dan stakeholder organisasi yang menerapkan IT 
perlu dikembangkan. Paper ini bermaksud 
membahas dan memberikan informasi tentang 
strategic alignment sebagai salah satu komponen IT 
governance. 
    Tabel 1. IT Governance Focus Area [3] 

2. Pembahasan 

  
2.1 Fokus IT Governance 

  IT Governance mencakup pembuatan 
keputusan, akuntabilitas pelaksanaan kegiatan 
penggunaan IT, siapa pengambil keputusan, 
mengolah proses pembuatan keputusan, dan 
pengimplementasian keputusan-keputusan yang 
berkaitan dengan IT dalam organisasi. IT 
Governance menyediakan struktur, menghubungkan 
proses IT, sumber daya IT, dan informasi bagi 
strategi serta tujuan suatu organisasi. Karenanya, IT 
governance menjadi enabler bagi organisasi dalam 
memperoleh keuntungan yang maksimal dari 
informasi yang dimiliki dengan memaksimalkan 
peluang dan keuntungan kompetitif organisasi. 
Untuk dapat memiliki IT governance yang efektif, 
organisasi harus mengimplmentasikan fokus IT 
governance [3] secara holistik. 

 

 

  

No. Fokus Area / Bidang Keterangan 
1. Strategic Alignment Berfokus pada memastikan hubungan bisnis dan rencana IT, mendefinisikan, 

memelihara dan memvalidasi nilai proposisi IT, dan menyelaraskan operasi IT 
dengan operasi perusahaan (kesesuaian operasi IT dengan operasi perusahaan). 

2. Value Delivery Melaksanakan proposisi nilai sepanjang siklus pengiriman, memastikan bahwa IT 
memberikan manfaat sesuai dengan yang dijanjikan terhadap strategi, berkonsentrasi 
pada mengoptimalkan biaya dan membuktikan nilai intrinsik IT. 

3. Resource Management Fokus terhadap investasi optimal, pengelolaan yang baik, sumber ciritical IT: 
aplikasi, informasi, infrastruktur dan pengguna/sumber daya manusia. Isu critical 
yang berhubungan dengan optimasi pengetahuan dan infrastruktur. 

4. Risk Management Membutuhkan kesadaran risiko oleh pejabat perusahaan senior, pemahaman yang 
jelas tentang risk appetite perusahaan, pengertian kepatuhan persyaratan, 
transparansi tentang risiko yang signifikan terhadap perusahaan, dan menanamkan 
tanggung jawab manajemen resiko dalam organisasi. 

5. Performace 
measurement 

Track dan memantau pelaksanaan strategi, penyelesaian proyek, penggunaan sumber 
daya, proses kinerja dan pelayanan, misalnya menggunakan balance scorecard yang 
menerjemahkan strategi ke dalam tindakan untuk mencapai tujuan yang terukur di 
luar akuntansi konvensional. 

 
Tampak pada tabel 1, strategic alignment 

merupakan unsur pertama dalam IT governance 
yang berfokus dalam memastikan hubungan bisnis 
dan perencanaan IT, mendefinisikan, memelihara 
dan mengukur validasi nilai proporsi IT, dan 
menyelaraskan operasi IT dengan operasi 
perusahaan. Strategic alignment merupakan fokus 
utama, berperan strategis, dan dominan dalam 
memenuhi harapan penerapan IT terhadap 
pencapaian visi, misi dan keberlangsungan 
organisasi. Namun demikian, strategic alignment 
biasanya bekerja secara berbeda antara praktek 
dengan teorinya. Bekerja atau tidaknya strategic 
alignment sebagian besar karena hubungan antara 
manusia, bukan karena struktur atau proses. Oleh 
karena itu, Reich dan Benbasat [4] menjelaskan 
bahwa selain memiliki pengetahuan bisnis, para 

eksekutif hendaknya juga memiliki kemampuan IT 
dan saling memahami perspektif lain, berkontribusi  
 
untuk proses input masing-masing, dan 
menghormati kontribusi dan tantangan yang dibuat 
oleh satu sama lainnya. 

2.2 Alignment within IT-Business 
IT bisnis alignment telah diidentifikasi sebagai 

sumber daya organisasi yang penting, memfasilitasi 
fleksibilitas IT dan fleksibilitas bisnis [5]. Karena itu 
strategic alignment menekankan otoritas pada IT 
governance yang baik, dan memastikan IT 
memberikan kontribusi secara efektif terhadap 
pencapaian tujuan strategis organisasi [6]. 
Organisasi harus membangun keselarasan dalam 
proses IT governance, disusun dengan baik, menjadi 
tujuan kelembagaan, dan dapat diartikulasikan. 
Tujuannya adalah menyediakan kerangka tujuan 
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strategi IT, melakukan pengukuran dan penilaian 
tahunan, dan menguji keselarasannya. Perencanaan 
strategis IT dan strategic alignment yang efektif 
dapat dicapai jika IT governance organisasi 
dilaksanakan, dikembangkan/dibangun secara 
modern dengan memperhatikan aspek internal, 
melibatkan pihak eksternal, para stakeholder, 
direksi, komisaris, dan pihak yang tidak berlatar 
belakang IT. Tetapi Chan et al. [7] menjelaskan 
bahwa rekan IT yang kompeten lebih mungkin untuk 
dipercaya dan berkonsultasi dalam proses 
pengambilan keputusan, sehingga mereka lebih 
sadar akan perkembangan bisnis baru dan 
mengoperasikannya dalam persyaratan bisnis yang 
muncul. Dengan demikian strategic alignment dapat 
disusun secara holistik, mencakup seluruh proses 
bisnis,  dan alignment dengan semua komponen 
dalam organisasi. Strategic aligment tidak boleh 
diarahkan kepada satu capaian tertentu, tetapi 
dipengaruhi dan ditengahi oleh faktor yang lain, 
seperti kelurusan antara IT strategy dan business 
strategy [8]. 

 

Gambar 1. Kondisi dan usaha strategic aligment pada IT 
governance  

Gambar 1 mengilustrasikan kondisi IT 
organisasi yang tidak memiliki IT governance dan 
strategic alignment yang baik. 

Strategic alignment yang baik dimulai dari 
sistem perencanaan dan pengendalian [9], dan 
mengacu pada konsistensi aktivitas internal dalam 
menerapkan dan membedakan komponen  strategic 
aligment. Strategic alignment bertujuan untuk 
mengatasi jurang kesenjangan yang besar antara 
tujuan organisasi dan pemahaman 
penyedia/pengelola layanan IT [10]. Strategic 
alignment juga dapat berperan dalam hal penetapan 
strategis yang tepat, penyelarasan, dan keselarasan 
organsasi dan sumber daya manusia [12]. Peran 
strategic aligment ini ditegaskan oleh McKinsey 
[11] yang menyatakan bahwa investor membayar 
premi yang besar untuk investasi di perusahaan-
perusahaan dengan standar tata kelola yang tinggi.  

Sementara itu, untuk membuktikan pendapat 
Ward, J, et al., dan Maes, R. et al. [10,12], telah 
dilakukan sebuah penelitian terhadap penerapan 
strategic alignment di Perguruan Tinggi Raharja 
Tangerang. Hasilnya menyatakan bahwa penerapan 
strategic alignment (yang disahkan dalam bentuk 
dokumen rencana strategis perguruan tinggi) telah 
berhasil mensinergikan tujuan organisasi dengan 
investasi IT, dan telah meningkatkan kinerja 
organisasi hingga mencapai 20.3 % pada bulan 

pertama, dan meningkat menjadi 40,9% pada 
pelaksanaan evaluasi tahap kedua [13]. Karena itu, 
strategic IT-business alignment  harus dirancang 
dengan melibatkan semua stakeholder, dituangkan 
dalam bentuk dokumen berkekuatan hukum 
(disahkan oleh para pihak yang berwenang), bersifat 
mengikat, dan menjadi tanggung jawab bersama 
semua pihak yang terlibat. 
 
2.3 Strategic Alignment for IT-Business  

Alignment ditafsirkan juga sebagai keterkaitan 
yang direncanakan dan koheren terus-menerus 
antara semua komponen perusahaan, personalia, dan 
sistem IT sehingga memberikan kontribusi terhadap 
performance perusahaan [12]. Strategic alignment 
diinterpretasikan sebagai proses yang  
berkesinambungan dari keterkaitan sadar dan 
koheren dari semua komponen dan personil bisnis 
dan TI dalam rangka memberikan kontribusi 
terhadap kinerja organisasi dari waktu ke waktu 
[12]. Strategic alignment berfokus pada kegiatan 
manajemen untuk meningkatkan performance 
kohesif dibidang IT dan bagian fungsional 
organisasi lainnya, misalnya: keuangan, pemasaran, 
sumber daya manusia, dan manufaktur [14]. Sejalan 
dengan hal ini, Tallon dan Kraemer [15] telah 
menemukan bahwa alignment tertinggi terdapat pada 
bagian produksi, operasi, dan hubungan pelanggan, 
dan yang terendah terdapat pada dalam penjualan 
dan pemasaran. Pendapat yang lainnya menyatakan 
bahwa rancangan dan strategic alignment adalah 
domain dari enterprise architecture [16]. Para 
peneliti juga telah menunjukkan bahwa keselarasan 
strategis berkorelasi dengan kinerja perusahaan [17]. 

Sementara Marquest P et al. [18] dan  Ekstedt 
et al. [19] menyatakan bahwa empat perspektif 
strategic aligment yang berbeda berhubungan satu 
sama lain (lintas domain) ketika kesesuaikan 
strategis dan integrasi fungsional dalam model SAM 
dinilai secara bersamaan. Keempat perspektif 
strategis tersebut adalah: (a) perspektif strategi 
eksekusi, (b) perspektif potensi teknologi, (c) 
perspektif potensi kompetitif, dan (d) perspektif 
tingkat pelayanan [20]. Perspektif ini 
diklasifikasikan dalam dua kategori yang meliputi: 
(i) strategi bisnis sebagai driver yang mencakup 
perspektif pelaksanaan strategi dan teknologi 
perspektif potensial, dan (ii) strategi IT sebagai 
enabler yang mencakup perspektif potensial 
kompetitif dan tingkat pelayanan perspektif. 

Strategic alignment memiliki fokus dalam 
memastikan hubungan antara bisnis dan rencana IT, 
menentukan, merawat dan memastikan IT value 
proposition, dan pada aligning IT operation [9]. 
Pendapat tentang strategic alignment ini 
diperkenalkan oleh Henderson dan Venkatraman 
[19] yang dijadikan landasan filosofi berfikir.  
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Gambar 2. Strategic fit dan functional integration [18] 
 
Tampak pada gambar 2, strategic alignment 

dibagi menjadi empat elemen: (a) business strategy, 
(b) IT strategy, (c) organizational infrastructure and 
process, dan (d) IT/IS infrastructure and process. 
Elemen tersebut terdiri dari dua bagian, yaitu: 
bagian eksternal (business strategy and  IT strategy), 
dan bagian internal (organizational infrastructure 
and process, dan IS infrastructure and process). 
Keduanya harus diselaraskan dengan menggunakan: 
(a) strategic fit: bagaimana strategi IT harus 
dibahasakan dalam domain external dan domain 
internal, dan (b) functional integration: bagaimana 
arah IT akan mempengaruhi arah bisnis (business 
domain). 

Berdasarkan model yang dikenalkan oleh 
Henderson et al. tersebut, selanjutnya Marques et al. 
[18] dan Ekstedt et al. [19] membuat strategic 
aligment model dan menetapkan empat bagian yang 
harus bersinergi untuk mencapai alignment: (i) 
business strategy, (ii) IT strategy, (iii) 
organizational infrastructure, dan (iv) theier 
interdependencies. Berdasarkan beberapa pendapat 
dan hasil penelitian itu, dapat disimpulkan bahwa 
strategic alignment yang tepat, kredibilitas dan 
relevan dibangun dengan memperhatikan prioritas 
IT, anggaran, isu-isu bisnis yang paling hangat dan 
menjadi perhatian organisasi dan pelanggan. Hal ini 
dapat diperoleh melalui diskusi dengan dengan 
stakeholder dan pelanggan bisnis untuk memahami 
apa yang penting. Kebutuhan stakeholder tersebut 
selanjutnya diterjemahkan kedalam strategic 
alignment yang mudah dipahami oleh para CEO dan 
pelanggan untuk memastikan bahwa IT dapat 
memberikan perannya secara optimal untuk 
memenuhi dan menjawab kebutuhan tersebut. 

2.4 Strategic Alignment: Model and Assessing 
Salah satu contoh model alignment yang baik 

dikembangkan oleh Luftman [21]. Penilaian 
keselarasan strategis Luftman's menyajikan sebuah 
pendekatan untuk menentukan alignment bisnis 
perusahaan-IT berdasarkan enam variabel, yaitu: (i) 
keterampilan, (ii) teknologi ruang lingkup, (iii) 
kemitraan, (iv) tata kelola, (v) pengukuran 
kompetensi nilai, dan (iv) komunikasi [21]. Model 
tambahan lainnya adalah model yang diajukan oleh 
Laagland et al. [22]. Model ini menetapkan bahwa 
arsitektur bisnis dan arsitektur IT harus terintegrasi 
untuk mendapatkan hasil yang total efektif dalam 
organisasi. Pada bagian lain Henderson dan 

Venkatraman [20] dalam teorinya mengatakan ada 
empat model alignment tersebut dapat dicapai 
(gambar 3). 

 
Gambar 3. Model alignment IT business [20] 

 
Berdasarkan gambar 3, model alignment IT 

business dapat dicapai dengan cara [20]:  
1. Strategic execution alignment  

Bersifat hirarkis dan paling umum, dimana 
strategi bisnis menentukan desain organisasi 
dan desain infrastruktur IT. Strategi ini 
merupakan yang paling banyak manfaatnya 
dalam penerapan strategic alignment 

2. Technoloy transparmation alignment 
Dimulai dari strategi bisnis, tetapi fokus pada 
implementasi strategi IT yang tepat, kemudian 
pada infrastruktur dan proses. Strategi ini 
memfokuskan pada penerapan strategic agar 
hasil yang dicapai bisa maksimal. 

3. Competitive potential alignment 
Paradigma ini memungkinkan adaptasi atau 
munculnya suatu strategi bisnis karena 
munculnya kapabilitas baru dari IT yang dapat 
mempengaruhi strategic alignment 

4. Service level prespektive 
Cara pandang ini lebih berpikir pada bagaimana 
cara membuat unit/organisasi IT yang 
menyediakan layanan prima. Sehingga proses 
ini berjalan dengan baik pula sesuai dengan 
kebutuhan dan jenis oraganisasi yang di bentuk. 

Terciptanya strategic alignment yang baik 
melalui penerapan salah satu model alignment 
tersebut di atas dapat meningkatkan peran IT dalam 
menciptakan peluang dan keunggulan kompetitif 
perusahaan. Hal ini diperkuat oleh kurva Chappell 
David [23] seperti pada gambar 4, yang  
menggambarkan perbedaan peran It strategic 
(bagian dari strategic alignment) dan utility IT dalam 
mendukung dan menciptakan peluang baru dan 
meningkatkan  kemampuan kompetitif. 
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Gambar 4. Kurva peran IT strategic dan utility IT dalam 
menciptakan peluang dan keunggulan kompetitif 

 

Gambar 4 menunjukan bahwa IT strategic 
dapat mendukung penciptaan peluang baru dan 
meningkatkan keunggulan kompetitif lebih tinggi 
bagi perusahaan dibandingkan dengan utility IT 
tanpa strategic. Dengan demikian dapat disimpulkan 
bahwa strategic alignment sangat dibutuhkan oleh 
organisasi untuk mengoptimalkan peran IT dalam 
mencapai tujuan organisasi. Walau demikian, dalam 
penerapannya, organisasi hendaknya menetapkan 
dan melaksanakan suatu mekanisme evaluasi dan 
pengukuran terhadap pencapaian dan tingkat 
kontribusi strategic alignment terhadap peningkatan 
peluang dan keunggulan kompetitif organisasi secara 
periodik. 

Pada bagian lain, agar strategic aligment yang 
sudah ditetapkan dapat berjalan sesuai dengan yang 
telah ditentukan, diperlukan pemantauan secara 
tertatur yang ditetapkan dalam bentuk assessing 
strategic alignment. Karena itu, terdapat beberapa 
teori yang berkaitan dengan pemantauan pengaruh 
pencapaian bisnis dan kelelarasan IT-bisnis. Hasil 
penelitian Smit Martin et al. [24], telah meringkas 
teori utama dan mengembangkannya menjadi model 
riset untuk menilai hubungan antara penguasaan IT 
(pengambilan keputusan tentang IT), alignment 
antara kebutuhan bisnis dan jasa IT/sistem 
informasi, kualitas informasi, dan kinerja business 
process pada suatu organisasi. Model assessing 
strategic alignment dibuat untuk menggambarkan 
efektivitas IT dan pencapaian bisnis [25].  

Gambar 5.  Kerangka keselarasan efektivitas strategi 
sistem informasi  terhadap capaian bisnis 

Tampak pada gambar 5, assessing strategic 
alignment digambarkan sebagai pemantauan 
terhadap keselarasan antara orientasi bisnis unit 
yang strategis, orientasi sistem yang strategis, dan 
mengkalkulasi tingkat kelurusan strategis sistem 
yang digunakan perusahaan untuk mendukung 
orientasi strategis. Sejalan dengan hal ini, Chan et al. 
[25] dan Melville et al. [8] telah melakukan 
assessing dan pengujian terhadap dampak strategic 
alignment. Hasilnya menyatakan bahwa dampak 
strategic aligment tidak boleh diarahkan kepada satu 
capaian tertentu, tetapi dipengaruhi dan ditengahi 
oleh faktor yang lain, seperti kelurusan antara IT 
strategy dan business strategy.  

Model Chan et al. [25] menilai capaian bisnis 
dan alignment IT/sistem informasi yang strategis 
dengan menggunakan lima keselarasan yaitu: (i) 
orientsi strategis dari business enterprise, yaitu 
realized business strategy, (ii) performance bisnis, 
(iii) efektivitas IT atau sistem informasi, yaitu 
kontribusi IT terhadap bisnis dan nilai saat ini yang 
ditaksir dengan menentukan kepuasan bisnis, sistem 
informasi, pengelolaan, jasa, informasi produk, 
termasuk pengembangan kompetensi pengguna 
akhir, (iv) orientasi strategis dari portopolio saat ini 
dari aplikasi IT/sistem informasi, yaitu strategi 
IT/sistem informasi yang direalisir, yang 
diperkirakan  dengan menentukan IT/sistem 
informasi yang  mendukung bisnis internal, dan (v) 
strategic alignment IT/sistem informasi, yaitu 
menghitung skor business strategic orientation dan 
IT/information systems strategic orientation.  

 
3 Kesimpulan 

Strategic alignment merupakan bagian pertama 
dari IT governance, dan berpengaruh terhadap 
pencapaian hasil investasi IT. Strategic alignment 
dalam kegiatan organisasi sangat penting karena 
konsep strategic bisa memperhitungkan segala 
sesuatu yang akan dihadapi oleh tata kelola 
organisasi. Strategic alignment memiliki fokus 
dalam memastikan hubungan antara bisnis dan 
rencana IT, menentukan, merawat, dan memastikan 
pengunaan IT dapat mendukung pencapaian tujuan 
dan menjamin kelangsungan organisasi. Strategic 
alignment yang baik, tepat, kredibilitas dan relevan 
dibangun dengan memperhatikan prioritas IT, 
anggaran, isu-isu bisnis yang paling hangat dan 
menjadi perhatian organisasi dan pelanggan, 
melibatkan para direksi, CEO, semua bagian di 
organisasi, dan pelanggan bisnis untuk memahami 
apa yang penting. Kebutuhan stakeholder tersebut 
selanjutnya diterjemahkan kedalam strategic 
alignment (IT-business) yang mudah dipahami oleh 
para CEO dan pelanggan untuk memastikan bahwa 
IT dapat memberikan perannya secara optimal 
dalam memenuhi dan menjawab kebutuhan. 
Strategic alignment yang disusun secara baik, 
melibatan semua stakeholder, dituangkan dalam 
bentuk dokumen yang diberkekuatan hukum, 
mengikat, dan menjadi tanggung jawab bersama 
para pihak yang berkepentingan dapat menciptakan 
peluang baru dan meningkatkan keunggulan 
kompetitif yang lebih tinggi bagi perusahaan. 
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Abstrak 

 
Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) didefinisikan sebagai kecerdasan yang ditunjukkan oleh suatu entitas 
buatan. Sistem seperti ini umumnya dianggap komputer. Kecerdasan diciptakan dan dimasukkan ke dalam suatu 
mesin (komputer) agar dapat melakukan pekerjaan pakar seperti yang dapat dilakukan manusia. Salah satu 
pemanfaatannya sistem pakar digunakan pada ilmu kesehatan, mengingat pandangan masyarakat terhadap pola 
sehat belakangan ini semakin peka terlebih kesehatan bagi anak dalam penanganan gizi yang sangat berpengaruh 
dalam pertumbuhannya. Sehingga menimbulkan rasa ingin tahu tentang apa yang diderita sebelum menjadi 
parah. Tulisan  ini membahas bagaimana suatut sistem pakar bisa dimanfaatkan untuk mendeteksi status gizi dan 
psikologis anak yang diimplementasikan kedalam bentuk website. Tujuan dibuatnya aplikasi ini untuk 
membantu mendiagnosa status gizi anak, penjelasan akan kebutuhan gizi anak dan jenis psikologis anak yang 
perlu penanganan khusus. 
 
Kata Kunci : Sistem Pakar, Gizi, Anak  
 
 
1. Pendahuluan 

 
Ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin 

berkembang menjadi keharusan bagi setiap individu 
untuk mengerti bagaimana cara menggunakan 
teknologi, terutama teknologi komputer. Perangkat 
ini sudah menjadi interaksi umum yang dilakukan 
oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.  
Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) 
didefinisikan sebagai kecerdasan yang ditunjukkan 
oleh suatu entitas buatan. Sistem seperti ini 
umumnya dianggap komputer. Kecerdasan 
diciptakan dan dimasukkan ke dalam suatu mesin 
(komputer) agar dapat melakukan pekerjaan seperti 
yang dapat dilakukan manusia. Beberapa macam 
bidang yang menggunakan kecerdasan buatan antara 
lain sistem pakar, permainan komputer (games), 
fuzzy logic, jaringan syaraf tiruan dan robotika1.  

Sistem pakar merupakan suatu program 
komputer yang mengandung pengetahuan dari satu 
atau lebih pakar manusia mengenai suatu bidang 
spesifik. Jenis program ini pertama kali 
dikembangkan oleh periset kecerdasan buatan pada 
dasawarsa 1960-an dan 1970-an dan diterapkan 
secara komersial selama 1980-an2. Bentuk umum 
sistem pakar adalah suatu program yang dibuat 
berdasarkan suatu set aturan yang menganalisis 
informasi mengenai suatu kelas masalah spesifik 
serta analisis matematis dari masalah tersebut. Sistem 
ini memanfaatkan kapabilitas penalaran untuk 
mencapai suatu simpulan3 . 

Salah satu pemanfaatannya sistem pakar 
digunakan pada ilmu kesehatan, mengingat 

pandangan masyarakat terhadap pola sehat 
belakangan ini semakin peka sehingga menimbulkan 
rasa ingin tahu tentang apa yang diderita sebelum 
menjadi parah. Keterbatasan waktu, biaya, maupun 
tempat menjadi alasan bagi masyarakat untuk dapat 
mengakses sistem informasi deteksi status gizi pada 
balita berbasis web ini. Dengan kemudahan yang 
disajikan di dalam sistem pakar sehingga dapat 
dipahami oleh orang awam sekalipun.  

Masa balita sangat penting terhadap pola gizi 
seimbang karena faktor pertumbuhan dan 
perkembangan serta kecerdasannya dipengaruhi oleh 
gizi. Seringkali orang tua menganggap status gizi 
pada anaknya baik tanpa memeriksakan kepada yang 
ahli, pada akhirnya balita mengalami status gizi 
buruk dan keterlambatan penanganan. Juga tidak 
paham akan perilaku anak yang mempunyai jenis 
psikologis berbeda4.  

Dengan latar belakang kasus yang ada deteksi 
status gizi dan psikologis anak cukup diperlukan. 
Dalam tulisan ini dibuat aplikasi untuk memberikan 
solusi membantu mendiagnosa status gizi anak, 
penjelasan akan kebutuhan gizi anak dan jenis 
psikologis anak yang perlu penanganan khusus dapat 
diakses lewat halaman web. Dengan demikian sistem 
deteksi pakar berbasis web ini akan menampilkan 
status gizi, psikologis anak dan informasi kebutuhan 
gizi balita. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah 
diatas, website ini ditujukan khususnya bagi para 
orang tua dengan berisikan informasi tentang status 
gizi dan psikologis anak untuk cangkupan jenis status 
gizi, jenis psikologis anak, gejala, kebutuhan status 

No Makalah : 232
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gizi dengan ciri-ciri yang dapat diuraikan. Pembuatan 
website ini menggunakan bahasa pemrograman PHP. 

Diharapan dengan adanya aplikasi ini juga 
dapat memberikan informasi secara efisien mengenai 
status gizi dan psikologis anak yang sangat 
berpengaruh dalam tumbuh kembang serta 
kecerdasan otak, mengenal lebih jelas faktor yang 
mempengaruhi pemenuhan kebutuhan gizi balita, dan 
mampu mengurangi tingkat resiko dimasa 
mendatang. 
 
Metode Penelitian  

Metode yang digunakan dalam membuat 
aplikasi ini dengan mengikuti kaidah dari system 
development live cycle (SDLC) dengan lima tahapan 
yang harus dilakukan dalam mengembangkan sistem 
(Jogiyanto, 2005). Sebelum masuk ke dalam lima 
tahapan tersebut, terlebih dahulu lakukan studi 
pustaka yang dilakukan dengan mempelajari buku 
serta artikel online tentang status gizi dimasa 
pertumbuhan balita. 

Pada tahapan identifikasi, dilakukan dengan  
menganalisa apa saja dapat yang dilakukan user 
dalam sistem dengan menggunakan diagram ER, dan 
ruang lingkup dari sistem yang dibangun. Pada tahap 
konseptualisasi, dilakukan dengan mempelajari 
keterhubungan kondisi gizi yang pada akhirnya 
menghasilkan pohon keputusan (decision tree).  

Pada tahap formalisasi, dilakukan dengan 
merancang struktur navigasi dan database untuk 
menggambarkan keterkaitan antar data dengan 
menggunakan diagram kelas, serta merancang proses 
tiap halaman pada sistem dengan menggunakan 
diagram sequence.  

Pada tahap pengujian, dilakukan dengan 
menguji sistem pakar yang telah dibuat dengan 
menggunakan data sehingga diketahui kinerja dari 
sistem.  

Pada tahap implementasi pada tahap ini, dibuat 
database, alur kerja sistem dan program dengan 
menggunakan bahasa pemrograman PHP serta 
melakukan upload situs.  
 
2. Pembahasan 
 
Analisa dan Perancangan 

Analisa merupakan suatu kegiatan yang dimulai 
dari proses awal di dalam mempelajari serta 
mengevaluasi suatu bentuk permasalahan yang ada. 
Dalam bagian ini membahas tentang perencanaan, 
pembuatan struktur navigasi, perancangan halaman, 
perancangan database, langkah-langkah pembuatan 
website dan pembuatan sistem pakar. Website sistem 
pakar ini berisikan informasi tentang status gizi dan 
psikologis pada anak. Diantaranya Jenis Status Gizi 
Buruk, Jenis psikologis anak, Gejala, dan 
Penanganannya Seperti yang telah dijelaskan 
sebelumnya, website ini menggunakan aplikasi 
sistem pakar yang menjelaskan bahwa perancangan 
sitem pakar dibagi menjadi beberapa tahap yaitu 

Identifikasi, Konseptual, Formalisasi, dan Pengujian. 
Disebabkan tiap-tiap tahap saling berhubungan dan 
saling menunjang, maka tahap-tahap tadi harus 
dikerjakan secara berurutan satu sama lain. 
perancangan aplikasi ini merupakan gambaran bagian 
kecil dari sistem pakar secara keseluruhannya dan 
domain spesifik yang diangkat mengenai jenis-jenis 
status gizi, gejala status gizi dan solusinya. 
 
Tahap Identifikasi  

Permasalahan yang dihadapi dalam membangun 
sistem pakar ini berada pada domain yang 
menjelaskan ciri-ciri gizi buruk pada balita. Pada 
tahap ini knowledge enginer harus berdiskusi dan 
bekerjasama dalam menentukan batasan masalah 
yang dikaji dan batasan akan dikaji hanya terbatas 
pada status gizi buruk pada balita. 
 
Tahap Konseptual  

Dalam domain permasalahan ini, ditentukan 
unsur-unsur apa saja yang terkait pada jenis-jenis gizi 
buruk pada balita, penyebab gizi buruk pada balita, 
gejala dari gizi buruk, pencegahan gizi buruk (Dewa 
dkk, 2001)  yang akan disajikan sebagai berikut:  
 
1. Jenis Gizi Buruk Kwashiorkor  

- Penyebab status gizi buruk jenis Kwasiorkor 
- Mencegah mengalami status gizi buruk 

Kwasiorkor  
 
2. Jenis Gizi Buruk Marasmus  

- Penyebab status gizi buruk jenis Marasmus 
- Mencegah mengalami status gizi buruk 

Marasmus  
 
3. Jenis Gizi Buruk Marasmic-Kwashiorkor  

- Penyebab status gizi buruk jenis Marasmic 
Kwashiorkor 

- Mencegah mengalami status gizi buruk 
Marasmic-Kwashiorkor  

 
Tahap Formalisasi  

Didalam taham formalisasi hubungan antara 
user akan digambarkan dalam bentuk format yang 
biasa digunakan oleh sistem pakar didalam 
mendiagnosa status gizi buruk pada balita. 
 
Stuktur Navigasi 

Struktur navigasi (gambar 1) ini digunakan 
untuk menggambarkan secara garis besar isi dari 
seluruh website. Pada aplikasi website ini, struktur 
yang digunakan untuk halaman user adalah struktur 
navigasi campuran (composite) yaitu campuran 
antara struktur navigasi linear dan non-linear. 
Dikatakan linear karena didalam website ini terdapat 
halaman yang tidak memiliki cabang. Contohnya 
pada halaman profil, konsultasi, kontak, dan pada 
halaman kategori yaitu Tentang balita, jenis status 
gizi, jenis psikologis anak, faktor dan penanganan 
gizi, mencapai gizi seimbang, polah pemberian 
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makan balita. Selanjutnya dikatakan non linier di 
dalam website ini karena terdapat percabangan pada 

tiap-tiap halaman. Contohnya pada halaman home, 
login, dan daftar. 
 

 
Gambar 1. Struktur Navigasi Aplikasi 

 
Rancangan Decision Tree  

Data dinyatakan dalam bentuk tabel dengan 
atribut dan record. Atribut menyatakan suatu 
parameter yang dibuat sebagai kriteria dalam 
pembentukan tree. Contoh kecil decision tree pada 
deteksi status gizi ini dapat dilihat pada gambar 2 
 

 
 

Gambar 2. Pohon Keputusan 
 
 
 
Proses Pengambilan Keputusan  

Untuk mencapai keputusan pertanyaan dibuat 
dengan konsep Forward Chaining, karena pertanyaan 
dimulai dari keadaan pertama yang tidak mendekati 
kesimpulan. Dengan kata lain tipe pertanyaan 
dimulai dari eksternal ke yang paling interlal.  

Proses pengambilan keputusan dimulai dari :  
Pembuatan tabel pertanyaan (tabel 1) dengan 

kolom-kolom yang diperlukan untuk mencapai 
keputusan. Aplikasi ini menggunakan 4 kolom yang 
berisi id, pertanyaan, if yes, if no.  

Pembuatan pertanyaan yang meliputi gejala atau 
ciri-ciri dari status gizi anak. Penempatan pertanyaan 
pada tabel sesuai dengan konsep dan aturan mencapai 
keputusan. Dalam aplikasi ini penulis menggunakan 
aturan sirkular queue yang merupakan aturan 
pengambilan keputusan dengan menempatkan id 
sebagai kunci utama.  

Langkah berikutnya mencari poin id sebagai 
penurunan kolom if yes dan if no. Sebagai contoh 
tabel diatas. Pada pertanyaan id ke 1, if yes poin 2 
dan if no poin 3. Maksudnya adalah jika pertanyaan 
pada id ke 1 bernilai benar maka pertanyaan 
berikutnya turun pada id ke 2, dan jika pertanyaan 
bernilai salah maka pertanyaan berikutnya turun pada 
pertanyaan id ke 3.  

Pada tahap berikutnya menggunakan aturan 
yang sama sampai tercapainya suatu kesimpulan. 
Hanya saja poin-poin pada kolom if yes dan if no 
yang berbeda disesuaikan dengan gejala dan 
kesimpulan yang ingin dicapai.  
 

Tabel 1. Tabel Pertanyaan 
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id  pertanyaan  If 
yes 

If 
no 

0  
 
 
 
 

0 0 

1  Apakah anak anda mengalami 
edema (pembengkakan), 
umumnya seluruh tubuh 
(terutama punggung kaki dan 
wajah) membulat dan lembab?  

2  3  

2  Apakah pandangan mata sayu?  3  4  
3  Apakah anak anda mengalami 

rambut tipis kemerahan seperti 
warna rambut jagung dan 
mudah dicabut tanpa rasa sakit 
dan mudah rontok?  

4  2  

4  Apakah anak anda terjadi 
perubahan status mental 
menjadi apatis dan rewel?  

18  10  

5  Selamat!!  
Anak anda tidak mengalami 
gizi buruk.  

0  0  

6  Apakah anak anda mengalami 
otot mengecil (hipotrofi), lebih 
nyata bila diperiksa pada posisi 
berdiri atau duduk?  

7  8  

7  Apakah anak anda terdapat 
kelainan kulit berupa bercak 
merah muda yang meluas dan 
berubah warna menjadi coklat 
kehitaman lalu terkelupas 
(crazy pavement dermatosis)?  

8  9  

8  Apakah anak anda sering 
mengalami anemia dan 
diare?disertai penyakit infeksi 
yang umumnya akut.  

9  7  

9  Anak anda mengalami gizi 
buruk type Kwashiorkor.  

0  0  

10  Badan nampak sangat kurus 
seolah-olah tulang hanya 
terbungkus kulit  

11  11  

11  Wajah seperti orang tua?  12  12  
12  Kulit menjadi keriput  13  5  
13  jaringan lemak subkutis sangat 

sedikit sampai tidak ada 
(baggy pant/pakai celana 
longgar)  

14  16  

14  apakah anak anda mengalami 
kurang nafsu makan?  

15  16  

15  perut cekung, dan iga gambang  16  17  
16  diare kronik atau konstipasi 

(susah buang air)  
17  15  

17  Anak anda mengalami gizi 
buruk type Marasmus.  
untuk keterangan lebih akurat, 
periksakan kepada yang ahli.  

0  0  

18  Anak anda mengalami 19  19  

penurunan berat badan hingga 
60%  

19  Perut cekung, iga gambang?  20  6  
20  Badan nampak sangat kurus 

seolah-olah tulang hanya 
terbungkus kulit  
 

23  22  

21  mudah menangis/cengeng dan 
rewel  

24  23  

22  diare kronik atau konstipasi 
(susah buang air)  

23  21  

23  Kulit Menjadi keriput.  21  22  
24  Anak anda mengalami status 

gizi buruk type 
Marasmus_Kwashiorkor  

0  0  

 
Rancangan Tampilan Website  

Dalam pembuatan aplikasi website ini 
dilakukan dengn  membuat sebuah rancangan 
(gambar 3) atau sebuah gambar (storyboard) secara 
umum dari tampilan website tersebut, yang bertujuan 
untuk menampilkan sebuah tampilan website yang 
sederhana dan menarik (gambar 4). Dalam 
rancangan, memiliki masing-masing keterangan dan 
memiliki fungsi masing-masing. Pada tahap design, 
dilakukan perancangan mulai dari tampilan utama, 
Analisa pakar, Jenis gizi buruk dan Jenis psikologis 
anak sampai penanganan. 
 

 
 

Gambar 3. Rancangan Tampilan Menu Utama 
 
Rancangan tampilan untuk halaman pilihan menu 
terdiri dari :  
1. Rancangan Halaman Home  
2. Rancangan Halaman Profil  
3. Rancangan Halaman Konsultasi  
4. Rancangan Halaman Kontak  
5. Rancangan Halaman Login  
6. Rancangan Halaman Daftar  
 
Rancangan tampilan untuk halaman kategori terdiri 
dari :  
7. Rancangan Halaman Kategori Tentang Balita  
8. Rancangan Halaman Kategori Jenis Status Gizi  
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9. Rancangan Halaman Kategori Jenis Psikologis 
Anak  

10. Rancangan Halaman Kategori Faktor dan 
Penanganan Gizi  

11. Rancangan Halaman Kategori Mencapai Gizi 
Seimbang  

12. Rancangan Halaman Kategori Polah Pemberian 
Makan Balita  

 

 
 

Gambar 4.  Tampilan Website 
 
Tampilan Halaman Menu Utama Pengguna 
 

Di dalam menu utama (Home) terdapat link 
yang dgunakan untuk pengguna diman pengguna bisa 
melakukan simulasi untuk mengetahui Status gizi 
dan Psikologis Anak dengan cara menjawab 
pertanyaan yang tersedia (Gambar 5) dan setelah 
semua pertanyaan telah dijawab oleh pengguna 
kemudian aplikasi akan menampilkan tampilan yang 
berisi informasi mengenai Status gizi dan Psikologis 
Anak (gambar 6). 
 
 

 
 

Gambar 5 Tampilan Halaman Menu Pengguna  
(Pertanyaan) 

 

 
 

 
Gambar 6 Tampilan Halaman Menu Pengguna 

(Jawaban) 
 
Rancangan Halaman Menu Konsultasi  

Rancangan halaman menu Konsultasi (gambar 
7) berisi teks tentang pilihan konsultasi yang kami 
sediakan dan penjelasan cara konsultasi atau 
pendaftaran. Di dalam menu konsultasi terdapat teks 
berupa Welcome Note yang terletak di tengah 
halaman yang bertuliskan “ Status gizi dan Psikologis 
Anak “, enam menu yang terletak di sebelah kanan 
atas halaman, terdapat gambar yang berhubungan 
dengan status gizi dan psikologis anak. Pada bagian 
sebelah kiri halaman terdapat enam pilihan kategori 
yang menyangkut status gizi dan psikologis anak. 
Dari rancangan dihasilkan tampilan halaman menu 
konsultasi (gambar 8) 
 

 
 

Gambar 7 Rancangan Halaman Menu Konsultasi 
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Gambar 3. Tampilan Halaman Menu Konsultasi 
 
 
3. Simpulan dan Saran 
 
Simpulan  
 

Setelah Aplikasi Sistem Pakar Untuk 
Mendeteksi Status Gizi dan Psikologis Anak berbasis 
web selesai dibuat dan diimplementasikan, dapat 
diambil kesimpulan bahwa aplikasi sistem pakar ini 
berguna untuk membantu user mengetahui staus gizi 
yang dialami anak dengan mengenali ciri-ciri dan 
gejala yang ditimbulkan. Selain itu dapat memahami 
informasi seputar kebutuhan gizi dan psikologis pada 
anak. Disetiap halaman web mempunyai fungsi yang 
berbeda seperti pada halaman kategori user 
mendapatkan informasi seputar status gizi dan 
psikologis anak. Pada aplikasi ini juga tersedia 
halaman menu user dapat mendaftarkan diri untuk 
berkonsultasi langsung kepada yang ahli ketempat 
praktek.  
 
Saran  
 

Materi yang dimuat dalam aplikasi hanya 
terbatas mewakili kepakaran pada sebagian bidang 
ilmu gizi, disebabkan keterbatasan dalam mencari 
dan mengambil sumber yang akurat, namun untuk 
mengetahui status gizi dan psikologis anak yang 
lebih akurat diharapkan user berkonsultasi pada yang 
ahli. Pembuatan aplikasi website ini masih dalam 
tahap pembangunan yang nantinya akan 
dikembangkan lagi fitur-fitur yang ada di dalam 
aplikasi website ini, misalnya dalam hal desain 
halaman yang akan lebih menarik, adanya 
pengamanan data yang kuat, menambahkan halaman 
yang memuat sistem pakar status gizi dan psikologis 
anak secara lengkap dan detail, serta menambahkan 
informasi-informasi tentang gizi lainnya. 
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Abstrak 

Perbedaan kemampuan setiap murid dalam menerima pelajaran menjadi suatu kendala tersendiri bagi para guru, 
hal ini banyak sekali dialami oleh guru Sekolah Dasar. Banyak guru yang kini menerapkan metode-metode 
pembelajaran baru seperti mengajak muridnya untuk bermain sambil belajar atau bahkan belajar di luar kelas, 
tentunya dibawah pengawasan serta penilaian dari guru tersebut terhadap murid-muridnya. Kegiatan tersebut 
lebih dikenal dengan istilah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Pembuatan game ini diharapkan dapat menjadi 
suatu media pembantu dalam pelaksanaan PTK yang dapat memudahkan para guru dalam meninjau 
perkembangan belajar para murid. Game tersebut merupakan game berbasis komputer yang dibuat dengan 
menggunakan perangkat lunak yang mendukung pembangunan game. Jenis game yang dibuat adalah education 
game yang didesain sedemikian rupa sehingga dapat digunakan oleh beberapa user sekaligus, dengan begitu 
proses peninjauan yang dilakukan oleh guru tidak akan mengganggu proses belajar muridnya. Metode yang 
digunakan dalam pembangunan game ini adalah model prototype, sedangkan metode untuk pengujian sistem, 
digunakan metode pengujian black-box. Posisi PTK itu sendiri menaungi seluruh proses pengerjaan yang 
dilakukan, sehingga ruang lingkup pengerjaan tidak akan menyimpang. 
 
Kata kunci : PTK, game edukasi, model prototype, black-box 
 
 
 
1. Pendahuluan 
 

Salah satu pendekatan yang dilakukan oleh 
guru dalam menyampaikan materi pelajaran adalah 
dengan permainan/game. Metode ini dilakukan oleh 
hampir seluruh guru di Indonesia, khususnya guru 
TK dan SD. Perkembangan game hingga saat ini, 
khususnya di Indonesia, semakin diperhatikan oleh 
berbagai kalangan. Fungsi dari game itu sendiri 
semakin dinamis, mulai dari sarana hiburan, hingga 
menjadi sarana pembelajaran di bidang pendidikan. 
Seiring berkembangnya kurikulum mata pelajaran 
yang mungkin saja menjadi sebuah beban bagi siswa 
khususnya di tingkat Sekolah Dasar, para guru SD 
pun merubah metode mengajar yang biasa diberikan 
kepada para siswanya. Kesulitan yang sangat 
dirasakan oleh para guru dalam menyampaikan 
pelajaran kepada siswanya yang sangat utama adalah 
kemampuan siswa dalam menangkap pelajaran. 
Implementasi yang dilakukan oleh guru dalam 
merubah metode belajar adalah dengan mengadakan 
suatu penelitian terhadap perubahan kinerja guru itu 
sendiri, dan meninjau perubahan kemajuan belajar 
siswa setelah dilakukan perubahan metode 
pembelajaran tersebut. Hal ini lebih dikenal dengan 
istilah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 

Berdasarkan perihal tersebut, maka dibuatlah 
sebuah aplikasi berupa game edukasi dengan media 

komputer yang berfungsi sebagai pengumpul data 
kemajuan belajar siswa berupa sistem pencatatan 
kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa SD 
dengan variabel skor sebagai parameternya. Dengan 
demikian guru dapat memberikan suatu metode 
mengajar yang baru kepada siswanya, serta 
mendapatkan kemudahan dalam meninjau 
perubahan kemajuan belajar siswa dengan melihat 
informasi yang diberikan oleh aplikasi ini secara 
langsung tanpa mengganggu kegiatan belajar 
siswanya, karena aplikasi yang dibuat dapat 
dijalankan oleh beberapa user secara bersamaan. 
Dengan demikian, diharapkan kegiatan Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK) dapat dilaksanakan dengan 
baik. 

Pada makalah ini, digunakan model prototype. 
Model prototype akan dijelaskan lebih lanjut pada 
bab tinjauan literatur. 
 
2. Tinjauan Literatur 

 
2.1 Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 
 

Penelitian  Tindakan Kelas (PTK) adalah 
sebuah penelitian yang dilakukan oleh guru di 
kelasnya sendiri (dilakukan dalam pembelajaran 
biasa bukan kelas khusus) dengan jalan merancang, 
melaksanakan, dan merefleksikan tindakan secara 

No Makalah : 234
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kolaboratif dan partisipatif dengan tujuan untuk 
memperbaiki kinerjanya sebagai guru sehingga hasil 
belajar siswa dapat meningkat. Dengan kata lain 
guru berperan sebagai pengajar dan pengumpul data. 

Untuk mengindentifikasikan permasalahan 
yang akan diteliti bagi guru sebenarnya sangat 
mudah untuk dilakukan, dengan syarat guru rajin-
rajin untuk membuat catatan-catatan setiap sesi 
pembelajaran. Dengan catatan-catatan tersebut guru 
bisa merenungkan dan memikirkan kekurangan 
ataupun kelebihan guru dalam penyampaian materi 
pembelajaran. Kekurangan-kekurangan itulah yang 
akan menjadi bahan PTK. Sebab permasalahan bisa 
datang dari siswa maupun dari guru itu sendiri,  
disini guru dituntut untuk jujur dalam arti jika dalam 
sistem pembelajaran kekurangan datangnya dari 
guru itu sendiri, guru harus mengakuinya. 

Contoh kasus yang mungkin bisa digunakan 
untuk melaksanakan PTK, misalnya : 

1. Siswa kurang berminat dalam menerima 
pelajaran. 

2. Hasil ulangan siswa selalu dibawah standar. 
3. Setiap tanya jawab, siswa selalu enggan 

untuk menjawab. 
Dengan kasus-kasus di atas, guru harus bisa 

merumuskan permasalahan, salah satunya yaitu 
dengan mencari penyebab terjadinya kasus-kasus 
tersebut. 

Untuk merumuskan suatu permasalahan, maka 
guru dapat memetakan langkah-langkah 
pembelajaran dengan menggunakan model PTK 
seperti pada gambar yang ada pada Gambar 2(a) 
berikut ini. 

 
Gambar 2(a). Model Penelitian Tindakan Kelas [1] 
 
2.2 Model Prototype 
 

Model / metode prototype merupakan metode 
dengan menyajikan gambaran yang lengkap tentang 
sistemnya, client dalam hal ini guru dapat melihat 
pemodelan sistem dari sisi tampilan maupun teknik 
prosedural yang akan dibangun. Mekanisme dari 
metode prototype ini yaitu dengan melibatkan guru 
secara langsung ke dalam sistem yang dibuat. Sistem 
akan dievaluasi oleh guru dan digunakan untuk 

mengolah kembali kebutuhannya. Lalu pihak 
pengembang akan mempelajari kebutuhan dan 
mengerti keinginan guru. Pengembang 
mengidentifikasi kebutuhan pemakai, analis sistem 
akan melakukan studi kelayakan dan studi terhadap 
kebutuhan pemakai, meliputi model interface, teknik 
prosedural dan teknologi yang akan digunakan. 
Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada flowchart 
berikut ini. 

 

 
 

Gambar 2(b). Flowchart Metode Prototype 
 

Penjelasan : 
Model Prototype diawali dengan melakukan 
identifikasi kebutuhan. Kegiatan tersebut dapat 
dilakukan dengan cara observasi lapangan, 
wawancara, dan kegiatan pengumpulan data lainnya. 
Setelah kebutuhan sistem teridentifikasi, maka 
kebutuhan tersebut dikembangkan menjadi sebuah 
prototype sistem yang kemudian diusulkan kepada 
client secara langsung. Jika usulan tersebut ditolak, 
maka proses identifikasi kebutuhan kembali 
dilakukan hingga prototype diterima. Jika diterima, 
proses dilanjutkan ke tahap pembuatan perangkat 
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lunak. Setelah perangkat lunak dibuat, maka 
dilakukan pengujian perangkat lunak yang kemudian 
diusulkan kembali kepada client secara langsung. 
Jika perangkat lunak yang sudah diuji tersebut 
diterima, dilakukanlah tahap implementasi, yaitu 
mengimplementasikan sistem yang sudah dibuat di 
lapangan. 
 
2.3 Multimedia Pembelajaran Interaktif [2] 
 

Perkembangan TIK (Teknologi Informasi dan 
Komunikasi) yang di dalamnya bersamaan dengan 
perkembangan teknologi multimedia, menjadikan 
produk-produk TIK semakin beragam. Pada 
pertengahan dekade tahun 1980-an, saat teknologi 
komputer multimedia mulai diperkenalkan, maka 
sejak saat itu multimedia pembelajaran berbasis 
komputer pun dimulai. Terdapat berbagai sebutan 
untuk media pembelajaran berbasis komputer seperti 
CAI (Computer Assited Instruction), MPI 
(Multimedia Pembelajaran Interaktif), software 
pembelajaran mandiri, media presentasi berbantuan 
komputer, dan lain-lain. Setiap penyebutan tentu 
saja mempunyai karakteristik khusus sesuai dengan 
yang dimaksudkan oleh pengembangnya [Wahono, 
2006: 6]. Mulai saat itu MPI sudah menjadi bahan 
pembicaraan di kalangan dunia. 

Peristilahan MPI di Indonesia baru muncul ke 
permukaan sekitar tahun 2005-an setelah diadakan 
lomba pembuatan media pembelajaran berbasis 
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk 
SMA dan sederajat oleh Dikmenum, walaupun 
kegiatan merancang MPI telah dilakukan tahun-
tahun sebelumnya oleh Production House atau 
institusi tertentu. Sebenarnya pembuatan bahan ajar 
berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 
telah dirintis oleh Direktorat Pembinaan SMA sejak 
tahun 1990, dimulai dengan pelatihan guru-guru 
MIPA (matematika dan ilmu pengetahuan alam) 
dalam pembuatan multimedia pembelajaran. 
Kegiatan tersebut berlanjut dan berkembang hingga 
sekarang dengan bentuk dan nama kegiatan yang 
berbeda. Selama kurun waktu tersebut telah 
dihasilkan banyak multimedia pembelajaran (bahan 
ajar berbasis TIK) [Wahono, 2006: 7]. 
 
2.4 Pengujian Black-box [3] 
 

Pengujian black-box berfokus pada persyaratan 
fungsional perangkat lunak. Pengujian ini 
memungkinkan analis sistem memperoleh kumpulan 
kondisi input yang akan mengerjakan seluruh 
kumpulan fungsional program. 

Pengujian black-box cenderung menemukan 
hal-hal berikut : 

a. Fungsi yang tidak benar atau tidak ada. 
b. Kesalahan antarmuka (interface errors). 
c. Kesalahan pada struktur data dan akses basis 

data. 

d. Kesalahan performansi (performance errors). 
e. Kesalahan inisialisasi dan terminasi. 

 
 
2.4 ActionScript [4] 
 

ActionScript adalah bahasa pemrograman 
yang dibuat berdasarkan ECMAScript, yang 
digunakan dalam pengembangan situs web dan 
perangkat lunak menggunakan platform Adobe 
Flash Player. ActionScript juga dipakai pada 
beberapa aplikasi basis data, seperti Alpha Five. 
Bahasa yang terpengaruh oleh bahasa pemrograman 
JavaScript dan Java ini awalnya dikembangkan oleh 
macromedia, tapi kini sudah dimiliki dan dilanjutkan 
perkembangannya oleh Adobe, yang membeli 
macromedia pada tahun 2005. 

ActionScript dimulai sebagai bahasa scripting 
yang dimiliki oleh macromedia Flash, sekarang 
dikembangkan oleh Adobe Systems seperti Adobe 
Flash. Pada tiga versi awal, Flash menyediakan fitur 
interaktivitas yang terbatas. Pada awalnya, para 
pengembang Flash dapat melampirkan perintah 
sederhana, disebut "action", pada tombol atau 
bingkai yang merupakan kontrol navigasi dasar 
seperti "play", "stop", "getURL", dan 
"gotoAndPlay". Seiring dirilisnya Flash 4 pada tahun 
1999, maka "action" di atas ditetapkan sebagai suatu 
bahasa pemrograman sederhana. Kemampuan baru 
mulai diperkenalkan untuk Flash 4 mulai dari 
variabel, ekspresi, operator, pengandaian / if 
statement, dan loop. Para pengguna dan 
pengembang Flash terus menerus menggunakan 
“action” untuk membangun seperangkat perintah 
dan akhirnya “action” disebut sebagai 
“ActionScript”. 

Berikut ini adalah contoh perintah 
menggunakan ActionScript sederhana : 
var nama_saya:String = “Rio Korio Utoro”; 
trace(nama_saya); 
Penjelasan : 
var nama_saya:String = “Rio Korio Utoro”; 
membuat sebuah variabel baru bertipe String 
dengan nama nama_saya yang isinya Rio Korio 
Utoro. 
trace(nama_saya); 

menampilkan isi dari variabel nama_saya di panel 
output. 
 
3. Analisis dan Perancangan Sistem 
 
3.1 Storyline 
 

Sistem yang akan dibuat yaitu berupa game 
edukasi yang berfungsi sebagai media untuk 
membantu kegiatan Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK) yang dilakukan oleh guru dalam memantau 
kegiatan belajar siswa, dalam hal ini siswa tingkat 
Sekolah Dasar, yang dijalankan dalam sebuah 
jaringan komputer sehingga proses belajar siswa 
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tersebut tidak terganggu oleh guru (siswa belajar 
mandiri, guru seolah-olah tidak mengawasi secara 
langsung). Sistem dibuat menggunakan software 
Flash dengan ActionScript sebagai bahasa 
pemrogramannya. Flash dipilih karena software ini 
dapat digunakan untuk mendesain sekaligus 
memprogram sebuah game secara bersamaan. 

 Sebelum bermain, siswa, seterusnya akan 
disebut user, harus memiliki akun (account) yang 
menjadi identitas dirinya dalam sistem yang akan 
dibuat ini. Oleh karena itu, user diwajibkan 
mendaftar terlebih dahulu agar dapat memiliki 
sebuah akun. Saat mendaftar, user diwajibkan 
mengisi nama depan, nama belakang, kelas, dan kata 
rahasia (password). Untuk proses pendaftaran, user 
dapat dibantu oleh guru—yang seterusnya akan 
disebut admin. Setelah berhasil melakukan 
pendaftaran, user akan menunggu konfirmasi 
aktivasi dari admin, jika belum aktif, maka user 
tidak dapat masuk (login) ke dalam sistem. 

Permainan / game yang disajikan adalah game 
matematika dengan cara menghitung jumlah pukulan 
tamborin yang disiapkan dalam game. Jumlah 
tamborin yang disediakan adalah dua buah, jadi user 
akan menghitung antara selisih atau, bisa saja, 
jumlah dari kedua pukulan tamborin tersebut. 
Operasi hitung yang akan disajikan dalam game ini 
terdiri dari dua buah operator, yaitu penjumlahan (+) 
dan pengurangan (-). Operator akan muncul secara 
acak, jadi user harus menghitung sesuai dengan 
operator yang keluar. Jika operator yang keluar 
adalah penjumlahan, maka user harus menjumlah 
kedua pukulan tamborin tersebut dengan benar. 
Sebaliknya, jika operator yang keluar adalah 
pengurangan, maka user harus menghitung selisih 
kedua pukulan tamborin tersebut. 

Sistem akan memberikan pilihan jawaban 
kepada user setelah tamborin dipukul, dan juga 
setelah operator hitung muncul di setiap soal yang 
diberikan kepada user. Sistem juga akan 
memberikan pernyataan benar atau salah kepada 
user saat user menjawab soal. Pertanyaan yang akan 
diberikan kepada user sebanyak lima soal. Pada 
setiap soal, user akan diberi tiga skor, dalam hal ini 
disebut “skor kecil”, yang terdiri dari :  

1. Skor menjawab pukulan tamborin pertama 
yang bernilai 3 (tiga) 

2. Skor menjawab pukulan tamborin kedua 
yang bernilai 3 (tiga) 

3. Skor menghitung kedua pukulan tamborin 
tersebut yang bernilai 4 (empat). 

Dalam satu soal, “skor kecil” akan 
dikalkulasikan menjadi “skor besar” yang nantinya 
akan menjadi skor setiap soal. Jadi, jika dalam satu 
soal user dapat menjawab dengan benar, maka user 
mendapatkan skor 10 (sepuluh) yang merupakan 
skor maksimal di setiap soal. 

 Seorang admin, dalam hal ini guru, 
diberikan sebuah halaman khusus oleh sistem untuk 

memantau siswanya. Fasilitas yang diberikan oleh 
sistem kepada admin diantaranya adalah sebagai 
berikut : 

1. Terdapat daftar (list) setiap user yang belum 
aktif, yang nantinya akan diaktifkan oleh 
admin. 

2. Terdapat daftar (list) setiap user yang sudah 
aktif sekaligus status masing-masing user 
tersebut, sedang bermain (online) atau tidak 
(offline). 

3. Terdapat statistik setiap user berupa diagram 
garis / grafik yang memberikan informasi 
mengenai skor yang diperoleh masing-
masing user. 

4. Terdapat menu untuk memberikan soal 
dalam game sesuai keinginan admin kepada 
masing-masing user. 

 
3.2 Storyboard 
 

Berdasarkan storyline di atas, maka dapat 
dibuat storyboard yang salah satunya dapat dilihat 
pada Gambar 3(a) berikut ini. 

 

 
Frame Luar ( ~ detik )  Total Waktu : 0 detik 

 
Tampilan Animasi Awal ( 5.5 detik )  Total Waktu : 5.5 detik 

 
Halaman Login ( 21 detik )  Total Waktu : 26.5 detik 

 

Gambar 3(a). Storyboard tampilan awal dan 
halaman login 

 
Berdasarkan storyboard di atas, maka dapat 

dibuat sebuah skenario multimedia interaktif 
menggunakan model Timeline Tree. Salah satu 
skenario multimedia interaktif yang dirancang 
adalah seperti pada Gambar 3(b) berikut ini. 
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GRAFIK 1 (~)

GRAFIK 2 (~)

GRAFIK 3 (~)

MEDIA

TIMELINE5.5 detikk

ANIMASI ( 5.5" )

 
 

Gambar 3(b). Skenario Multimedia Interaktif 
Tampilan Awal 

4. Implementasi Sistem 
 

Setelah sistem dianalisis dan didesain secara 
rinci, maka akan menuju tahap implementasi. 
Implementasi sistem merupakan tahap meletakkan 
sistem sehingga siap untuk dioperasikan. 
Implementasi bertujuan untuk mengkonfirmasi 
modul-modul perancangan, sehingga pengguna 
dapat memberi masukan kepada pengembangan 
sistem. Tahapan-tahapan yang akan dilalui pada 
implementasi sistem ini adalah : 

a. Rencana pengujian, yang berisi kelas, butir, 
dan jenis pengujian yang disajikan dalam 
bentuk tabel. 

b. Hasil pengujian, yang berisi hal yang diuji, hal 
yang diharapkan, pengamatan, dan kesimpulan. 
Hasil pengujian ini pun disajikan dalam bentuk 
tabel. 

 
4.1 Rencana Pengujian 
 

Tabel 4(a). Rencana Pengujian yang Akan Dibuat 
dengan Metode Pengujian Black-Box 

 

Kelas Uji Butir Uji Jenis 
Pengujian

Inisialisasi 
Awal 

Kemunculan 
tampilan awal Black Box 

Verifikasi 
Pendaftaran User 

Verifikasi nama 
depan 

Black Box 

Verifikasi nama 
belakang 

Verifikasi kelas 
Verifikasi kata 

rahasia 
Verifikasi kode 

daftar 
Tampil 

peringatan 

Verifikasi Data 
Akun 

Penyimpanan data 
akun 

Black Box 

Penambahan data 
akun 

Perubahan status 
akun 

Perubahan 
aktivasi akun 

Penyimpanan data 
soal 

Perubahan data 
soal 

Penyimpanan data 
skor 

Perubahan data 
skor 

Verifikasi Login 
User 

Verifikasi nama 
depan 

Black Box Verifikasi kata 
rahasia 

Verifikasi 
aktivasi user 

Verifikasi Menu 
User 

Verifikasi 
tombol 
“MULAI 

PERMAINAN” 

Black Box 
Verifikasi 
tombol 

“CARA BERMAIN” 
Verifikasi 

tombol “KELUAR” 
Tampil 

peringatan 

Verifikasi Game 
Play 

Verifikasi 
keunikan soal 

Black Box 

Verifikasi 
pukulan tamborin 

Verifikasi 
tampil 

pilihan jawaban 
Verifikasi 
tampil 

operator hitung 
Verifikasi 
tampil 

pernyataan benar 
atau salah 
Verifikasi 

tampil transisi 
menuju soal 
berikutnya 
Verifikasi 

tampil halaman 
penutup dan 

konfirmasi main 
lagi atau tidak 

Verifikasi 
tampil 

peringatan 
keluar 

Verifikasi 
perbaharuan 
data siswa 

Verifikasi 
Halaman 
Admin 

Verifikasi 
daftar (list) 
siswa aktif 

Black Box 

Verifikasi 
grafik statistik 

siswa 
Verifikasi 

pengaturan soal 
baru untuk siswa 
Pengolahan data 

soal siswa 
Tampil 

konfirmasi 
perubahan data 

siswa 
Tampil perubahan 
status siswa 

saat online atau 
offline 

Tampil informasi 
siswa 

yang baru daftar 
Verifikasi 

aktivasi siswa 
yang baru daftar 

Tampil 
peringatan 

 
4.2 Hasil Pengujian 
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Setelah melalui tahap pertama, dilakukan 

pengujian dalam sistem pada tiap modulnya. 
Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah 
aplikasi ini telah sesuai dengan keinginan dan bebas 
dari error atau bugs. Berikut ini adalah salah satu 
tabel pengujian yang dilakukan dengan 
menggunakan metode pengujian black-box serta 
hasil dari pengujian tersebut. 

 
Tabel 4(b). Pengujian inisialisasi awal Data 

Normal 
Kasus dan Hasil Uji (Data Normal) 

Hal 
yang 
Diuji 

Yang 
Diharapkan 

Pengamat-
an 

Ke-
simpulan 

Movie 
termuat 

di 
player 

Memunculkan 
tampilan 

awal 
di player 

Tampilan 
awal 

muncul di 
player 

Sukses 

 

Tabel 4(c). Pengujian inisialisasi awal Data Salah 
 

Kasus dan Hasil Uji (Data Salah) 
Hal 
yang 
Diuji 

Yang 
Diharapkan 

Pengamat-
an 

Ke-
simpulan 

Movie 
tidak 

termuat 
di 

player 

Gagal 
memunculkan 
tampilan 
awal di 
player 

Tampilan 
awal 
tidak 

muncul di 
player 

Sukses 

 
Hasil dari pengujian tersebut dapat dilihat pada 
Gambar 4 berikut ini. 
 

 
 

Gambar 4. Tampilan inisialisasi awal 
 
5. Kesimpulan 
 

Pada makalah ini, game yang biasanya hanya 
dimainkan sebagai sarana hiburan, kini dijadikan 
sebuah media untuk membantu para guru dalam 
melaksanakan kegiatan Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK). Dengan game, para siswa diajak untuk 
belajar dengan nuansa yang baru dan 
menyenangkan, sehingga materi pelajaran yang 
diberikan oleh guru dapat disampaikan dengan lebih 
menyenangkan. 

Untuk membangun sebuah game, khususnya 
game edukasi, diperlukan suatu penelitian lebih 
lanjut agar konsep penyampaian materi pelajaran 
dapat sesuai dengan yang diharapkan dan tidak 
keluar dari jalurnya. 

Dengan memberikan keluaran berupa statistik 
perkembangan kemajuan belajar siswa (dalam hal 
ini informasi skor yang didapat oleh siswa setelah 
beberapa kali bermain), diharapkan game yang 
dibangun ini dapat bermanfaat untuk guru dalam 
kegiatan penelitiannya. 
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Abstrak 

 
Saat ini interaksi manusia semakin meningkat dan meluas. Oleh karena itu, jaringan sosial (social network) 
sebagai bentuk organisasi dari interaksi manusia tentunya semakin berkembang pula. Besarnya data social 
network saat ini menyulitkan kita untuk melakukan social network analysis (SNA), yaitu mempelajari social 
network untuk menangkap informasi penting yang ada didalamnya. Salah satu masalah SNA adalah mengetahui 
siapa orang yang paling penting dalam penyebaran informasi di suatu jaringan sosial. Masalah ini dapat diatasi 
dengan mengukur tingkat betweenness centrality (CB) setiap orang pada jaringan sosial tersebut. Perhitungan 
nilai CB memakan waktu yang sangat lama untuk data social network yang sangat besar. Ada sebuah algoritma 
yang memiliki performansi waktu yang cepat dalam mengukur CB, yaitu algoritma Ulrik Brandes. Jurnal ini akan 
membahas bagaimana penerapan algoritma Ulrik Brandes untuk kasus pencarian orang yang paling penting 
dalam penyebaran informasi pada jejaring sosial iFACE IT Telkom. Selain itu, dibahas pula akurasi algoritma 
Ulrik Brandes dalam perhitungan nilai CB. 
 
Kata kunci: social network analysis, betweenness centrality, algoritma Ulrik Brandes. 
 
 
1. Pendahuluan 

Sejalan dengan interaksi antar manusia yang 
saat ini semakin meningkat dan meluas, jaringan 
sosial (social network) sebagai bentuk organisasi 
dari interaksi manusia tentunya semakin 
berkembang pula. Besarnya data social network saat 
ini menyulitkan kita untuk melakukan social 
network analysis (SNA), yaitu mempelajari social 
network untuk menangkap informasi penting yang 
ada didalamnya. Salah satu masalah SNA adalah 
mengetahui siapa orang yang paling penting dalam 
penyebaran informasi di suatu jaringan sosial. 
Masalah ini dapat diatasi dengan mengukur tingkat 
betwenness centrality dari setiap orang pada jaringan 
sosial tersebut.  

Betweenness Centrality (CB) merupakan salah 
satu pengukuran centrality dari sebuah simpul di 
dalam suatu graf yang menitik beratkan pada 
hubungan suatu simpul dengan simpul-simpul 
lainnya. Pengukuran Betweenness Centrality 
dilakukan dengan menentukan shortest paths dari 
setiap simpul ke semua simpul yang lain, kemudian 
temukan simpul yang paling banyak ditemui pada 
daftar shortest paths yang sudah didapatkan 
sebelumnya. Makin tinggi nilai betweenness 
centrality suatu simpul, berarti semakin penting 
simpul tersebut. 

Perhitungan nilai betweenness centrality 
memakan waktu yang sangat lama untuk data social 
network yang sangat besar. Ada sebuah algoritma 
yang memiliki performansi waktu yang cepat dalam 
perhitungan betweenness centrality, yaitu algoritma 

Ulrik Brandes. Jurnal ini akan membahas bagaimana 
penerapan algoritma Ulrik Brandes untuk kasus 
pencarian orang yang paling penting dalam 
penyebaran informasi pada jejaring sosial iFACE IT 
Telkom. Selain itu, dibahas pula akurasi algoritma 
Ulrik Brandes dalam perhitungan nilai CB pada suatu 
graf.  
 
2. Dasar Teori 
2.1 Jejaring Sosial iFACE 

 
iFACE merupakan aplikasi jejaring sosial yang 

dimiliki IT Telkom yang saat ini memiliki 3270 
member. iFACE digunakan juga sebagai beranda 
informasi antar-komunitas akademik IT Telkom. 
Beberapa fitur yang disediakan dalam aplikasi ini 
antara lain: sharing informasi terbaru atau update 
status, komentari posting atau status teman, me-like 
posting atau status teman, memposting sesuatu di 
wall iFACE teman, mencolek teman, upload foto, 
komentari foto teman, dll.  
 
2.2 Social Network Analysis (SNA) 

 
SNA dapat didefinisikan sebagai suatu disiplin 

penyelidikan dalam pembuatan pola hubungan antar 
pelaku-pelaku sosial [6]. Tujuan dari SNA adalah 
untuk mengidentifikasikan pelaku sosial (node) yang 
penting, hubungan penting, peran, dan lainnya. SNA 
memfokuskan pada pelaku-pelaku sosial dan 
hubungan diantara mereka.  

 

No Makalah : 235
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2.3 Betweenness Centrality (CB) 
 
Betweenness Centrality merupakan salah satu 

pengukuran centrality dari sebuah simpul di dalam 
suatu graf yang menitik beratkan pada hubungan 
suatu simpul dengan simpul-simpul lainnya. 
Centrality sebuah node bergantung pada sejauh 
mana ia diperlukan sebagai penghubung dalam 
rantai persebaran informasi di suatu jaringan. 
Sebuah node yang terletak diantara banyak pasangan 
simpul, merupakan node yang paling penting dalam 
menyebarkan informasi di suatu jaringan [2]. Untuk 
sebuah graf G:= (V,E) dengan sejumlah n simpul,  
perhitungan centrality dengan menggunakan metode 

betweenness pada suatu node ( )(vCB ) adalah: 
 

                                                                   (Error! 
No text of specified style in document..1) [16] 
Dimana :   

st = jumlah shortest paths dari simpul s ke t 

)(vst = jumlah shortest paths dari simpul s ke t 

yang melewati simpul v. 
 
2.4 Algoritma Ulrik Brandes 

 
Algoritma Ulrik Brandes digunakan untuk 

menghitung CB setiap simpul dalam suatu graf. 
Perhitungan nilai CB dalam algoritma Ulrik Brandes, 
berbeda dengan cara perhitungan CB menggunakan 
algoritma Djikstra. Algoritma Ulrik Brandes 
mengenalkan konsep dependency sehingga 
perhitungan CB didefinisikan sebagai  

 
   

[4](Error! No 
text of specified style in document..2)                                                                 

 
Keterangan: 

)(vCB
 = nilai betweenness centrality dari simpul v

 
st     

= jumlah shortest paths dari simpul s ke t 

)(ws = dependency simpul Vs pada simpul Vw  

Algoritma Ulrik Brandes untuk menghitung nilai CB 
pada graf tidak berbobot [5] adalah  

input : directed graph G = (V,E) 
data : queue Q, stack S (both initially empty),  
  and for all vV:  

 dist[v] : distance from source 
Pred[v] : list of predecessors on shortest 
paths from source 
[v] : number of shortest paths from source 
to vV 
[v] : dependency of source on vV 

Output : betweenness CB[v] for all vV (initialized 
to 0) 

    
foreach sV do 

 single-source shortest-paths problem 
  ==initialization== 
 for wV do Pred[w]  empty list 
 for tV do dist[t]  ; [t]  0 
 dist[s]  0; [s]  1 
 enqueue s  Q 
 ============= 
 while Q not empty do 
  dequeue v  Q; push v  S 
  foreach vertex w such that (v,w)  E do 
  ==path discovery== 
  if dist[w] =  then 
  dist[w]  dist[v] + 1  
  enqueue w  Q 
  ============== 
  ~~path counting~~ 
  if dist[w] = dist[v] + 1 then 
   [w]  [w] + [v] 
   append v  Pred[w] 
  ~~~~~~~~~~~~~~ 
 end for 
 end while 

 
 ==accumulation== 
 for vV do [v]  0 
 while S not empty do 
  pop w  S 

  for v  Pred[w] do [v]  [v] + (1+ 

[w]) 
  if v ≠ s then CB[v]  CB[v] + [v] 
 end while 
 ============== 
end for 
 

Perbedaan perhitungan CB algoritma Ulrik 
Brandes untuk graf berbobot dengan graf tidak 
berbobot terletak pada bagian “path counting”, yaitu 
pada perhitungan jumlah shortest paths (). Pada 
perhitungan CB untuk graf berbobot dengan 
menggunakan algoritma Ulrik Brandes, nilai bobot 
graf dimasukkan kedalam perhitungan jumah 
shortest paths bukan pada penentuan shortest paths, 
yaitu 

           [w]  [w] + w(v,w) . [v]               
[5](Error! No text of specified style in document..2)                       
dimana v merupakan predecessor dari w.  
 
Keterangan:  
[w] = jumlah shortest paths dari simpul awal ke 

simpul w 
w(v,w) = nilai bobot sisi yang menghubungkan 

simpul v dan w 
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3 Analisis dan Perancangan Sistem 
 
3.1 Flowchart Sistem 
  

Sistem pencarian orang yang paling penting 
(central) dalam penyebaran informasi di iFACE 
dengan mengimplementasikan algoritma Ulrik 
Brandes dapat digambarkan sebagai berikut: 
 

 

Gambar 3(a): Sistem pencarian central node pada 
iFACE 

3.2 Preprocessing 
 
3.2.1 Penyusunan Daftar Kata Penting 
 

Daftar kata penting berisi kata-kata yang 
berhubungan dengan perkuliahan di IT Telkom. 
Daftar ini digunakan untuk menentukan penting atau 
tidaknya suatu status. Penyusunan dilakukan dengan 
memilih term-term yang berhubungan dengan 
perkuliahan di IT Telkom yang terdapat pada status 
iFACE.   
3.2.2 Penyusunan Daftar Kata Spam 

 
Daftar kata spam berisi kata-kata yang 

biasanya terdapat pada status yang tidak penting. 
Daftar ini digunakan untuk mencegah sistem 
menyaring status yang tidak penting.  

 
3.2.3 Penyaringan Status Penting 
  
 Penyaringan status-status penting dilakukan 
dengan proses string find. Proses string find adalah 
proses pencarian term di dalam suatu string. Jika 
satu atau lebih kata penting ditemukan dalam suatu 
status dan tidak ada kata spam yang ditemukan di 
dalam status tersebut, maka status tersebut dinilai 
penting.  
 
3.2.4 Pembentukkan Matriks Social Network 

  
 Sebelum mencari central node social network 
terlebih dahulu direpresentasikan kedalam bentuk 
graf dimana node nya merupakan aktor dan edge nya 
merupakan hubungan antar aktornya. Pada jejaring 
sosial iFACE edge menggambarkan status penting 
yang disebarkan suatu aktor ke aktor lainnya. Edge 
dalam graf representasi iFACE ini memiliki bobot 
dimana bobotnya merupakan jumlah status penting 
yang disebarkan. 
 Dari status-status penting yang dihasilkan, 
didapatkan status beserta member pemilik status, 
member pemilik komentar, dan  member pemilik 
like. Member pemilik status, pemilik komentar, dan 
pemilik like lah yang akan dijadikan simpul graf. 
Misalkan member A memiliki status penting yang 
dikomentari oleh member B dan C serta di-like oleh 
member D. maka graf yang akan terbentuk ialah 

 
Gambar Error! No text of specified style in 

document.(b): Contoh representasi jaringan sosial 
dalam bentuk graf 

 
 Selanjutnya dari graf hasil representasi akan 
dihitung nilai centrality tiap simpulnya. Sebelum 
menghitung nilai centrality tiap simpul dari matriks 
adjajency tadi, dilakukan penghapusan loop, yaitu 
edge yang menghubungkan sebuah simpul dengan 
dirinya sendiri. Penghapusan loop ini dikarenakan 
loop tidak memiliki pengaruh pada betweenness [5] 
 
 
4 Pengujian dan Hasil 

4.1 Pengujian Sistem  
 

Pengujian pertama dilakukan untuk mengetahui 
tingkat akurasi algoritma Ulrik Brandes dalam 
menentukan central node dan menghitung nilai CB 

setiap node dalam suatu graf. Pengujian kedua 
dilakukan untuk mengetahui akurasi sistem dalam 
menyaring status iFACE yang penting dan melihat 
node yang paling penting dalam penyebaran 
informasi di iFACE yang dihasilkan oleh sistem. 
Pengujian ketiga dilakukan untuk melihat perbedaan 
perhitungan CB pada graf berbobot dengan 
menggunakan algoritma Djikstra dan Ulrik Brandes. 

4.2 Hasil Pengujian 
Setelah dilakukan perhitungan nilai CB untuk 

delapan buah graf dengan menerapkan algoritma 
Ulrik Brandes, didapatkan hasil sebagai berikut 
 

Tabel Error! No text of specified style in 
document.(a): Hasil pengujian pertama dalam 

penentuan central node 

No 
Nama 

Dataset 
Central Node 

(menurut paper) 
Central Node 

(menurut sistem) 
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1 Graf 1 B B 
2 Graf 2 E E 
3 Graf 3 D D 
4 Graf 4 E E 
5 Graf 5 D D 
6 Graf 6 B B 
7 Graf 7 D D 
8 Graf 8 A A 

Dari hasil pengujian diatas, didapatkan tingkat 
akurasi = 100 – (100 x 0/8) = 100%. Dari hasil ini 
disimpulkan bahwa algoritma Ulrik Brandes 
memiliki tingkat akurasi yang baik dalam 
menentukan central node di dalam suatu graf.  
 

Tabel Error! No text of specified style in 
document.(b): Hasil pengujian 2, penentuan central 

node pada data iFACE-500 

No 
Nama 

Dataset 
Node 

Nilai 
CB 

1 iFACE-500 

rizki afif finata (*) 
yanuar firdaus a. w 

rian yw 
arif setiawan 

mahmud imrona 
arif nugroho 

rhendhi agung 
putra 

34 
22,8333 
10,8333 

6 
5,1667 

2 
1,3333 

Keterangan: 
Node-node lainnya memiliki nilai CB sebesar 0 
(*) = central node 

Dari hasil pengujian di atas, dapat dilihat 
bahwa “rian yw” adalah user iFACE yang paling 
penting dalam penyebaran informasi pada jejaring 
sosial iFACE dari tanggal 08-04-11 s/d 27-04-11 
(tanggal pengambilan data iFACE-500). Dari hasil 
pengujian di atas, juga dapat dilihat bahwa “rhendhi 
agung putra” merupakan user yang lebih penting  
dibandingkan “ian agustiawan” dalam menyebarkan 
informasi ke user-user iFACE lainnya. 

 
Gambar 4(a): Graf yang merepresentasikan data 
iFACE-500 

Pada pengujian ketiga, dimisalkan sisi dengan 
nilai bobot yang lebih besar menunjukkan interaksi 
yang lebih kuat dibandingkan sisi dengan bobot 
yang lebih kecil. 

 

Gambar 4(b): Tampilan graf 9 

Pada graf diatas, jumlah interaksi node A ke C 
ialah 10. Namun karena dimisalkan sisi dengan nilai 
bobot yang lebih besar menunjukkan interaksi yang 
lebih kuat, maka nilai bobot diubah menjadi menjadi 
invers bobot semula [5] Kemudian dilakukan 
perhitungan nilai CB untuk graf diatas dengan 
menggunakan algoritma Djikstra. Prosesnya adalah 
sebagai berikut [12]: 

Pendefinisian ulang bobot graf dengan invers 
bobot semula: 

 

Gambar 4(c): Pendefinisian ulang bobot graf 9 

Daftar shortest paths pada graf 9 adalah  

A B C D 
A - A-B A-C A-C-D 

B - - - B-D 

C - - - C-D 

D - - - - 

 
CB (B) = ( fraction-paths-broken(A,B) + 

fraction-paths-broken(A,C) + 
fraction-paths-broken(A,D) + 
fraction-paths-broken(B,A) + 
fraction-paths-broken(B,C) + 
fraction-paths-broken(B,D) + 
fraction-paths-broken(C,A) + 
fraction-paths-broken(C,B) + 
fraction-paths-broken(C,D) + 
fraction-paths-broken(D,A) + 
fraction-paths-broken(D,B) + 
fraction-paths-broken(D,C) ) / 12 

 = (1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 
+ 0 + 0) / 12  

  = 2/12 
CB (C) = (0 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 

+ 0 + 0) / 12  
  = 3/12 

Keterangan: 

fraction-paths-broken(A,D) = jumlah shortest 
paths dari simpul A ke simpul D yang 
melewati simpul tertentu 
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Berdasarkan perhitungan CB dengan 
menggunakan algoritma Djikstra diatas, nilai CB(C) 
lebih besar dari nilai CB(B) dikarenakan shortest 
paths dari node A ke D adalah A-C-D bukan A-B-D. 
pemilihan shortest paths A-C-D ini dikarenakan 
jalur A-C-D memiliki cost yang lebih kecil yaitu 
11/10 dibandingkan cost jalur A-B-D yang bernilai 
2.   

Tabel Error! No text of specified style in 
document.(d): Hasil perhitungan CB pada graf  9 

dengan algoritma Ulrik Brandes 
Nama Dataset Node Nilai CB 

Graf 7 

C 
B 
A 
D 

0,9091 
0,0909 

0 
0 

 
Berdasarkan hasil perhitungan diatas, jika 

perhitungan nilai CB untuk graf 9 dengan 
menerapkan algoritma Ulrik Brandes dibandingkan 
dengan menggunakan algoritma Djikstra, maka hasil 
yang didapatkan sama yaitu nilai CB (C) lebih besar 
dari nilai CB (B).   
 

 
Gambar 4(d): Tampilan graf 10 

 
Pendefinisian ulang bobot graf 10 dengan 

invers bobot semula: 

 

Gambar 4(e): Pendefinisian ulang bobot graf 10 

Berdasarkan perhitungan CB dengan 
menggunakan algoritma Djikstra, nilai CB (B) = 2/20 
dan nilai CB (C) = 4/20. Dari hasil ini ternyata nilai 
CB(C) lebih besar dari nilai CB(B). Hal ini  
dikarenakan shortest paths dari node A ke E adalah 
A-C-D-E bukan A-B-E.  

 
Tabel Error! No text of specified style in 

document.(c): Hasil perhitungan CB pada graf 10 
dengan algoritma Ulrik Brandes    

Nama Dataset Node Nilai CB 

Graf 8 

B 
D 
C 
A 
E 

1 
1 

0,2 
0 
0 

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, jika 
perhitungan nilai CB untuk graf 10 dilakukan dengan 
menerapkan algoritma Ulrik Brandes maka hasil 
yang didapatkan berbeda dengan menggunakan 
algoritma Djikstra, yaitu nilai CB (C) lebih kecil dari 

nilai CB (B). Hal ini dikarenakan shortest paths dari 
node A ke E adalah bukan A-B-E melainkan A-C-D-
E. Pemilihan A-B-E ini dikarenakan distance dari 
node B ke E lebih kecil dibandingkan distance dari 
node C ke E. Pada kasus ini, berapapun besarnya 
bobot busur A-C, shortest paths yang dipilih dari 
node A ke E tetap A-B-E.  

 
5 Kesimpulan dan Saran 

5.1 Kesimpulan 
 

1. Algoritma Ulrik Brandes memiliki tingkat 
akurasi yang baik dalam menghitung nilai CB 
untuk setiap node di dalam unweighted graph, 
yaitu sebesar 100% 

2. Algoritma Ulrik Brandes memiliki tingkat 
akurasi yang baik dalam menentukan central 
node di dalam unweighted dan weighted graph, 
yaitu sebesar 100% 

3. Sistem memilki tingkat akurasi yang baik 
dalam menyaring status iFACE yang penting, 
yaitu sebesar 86,91% 

4. Algoritma Ulrik Brandes mengutamakan jarak 
dibandingkan bobot sisi graf dalam 
perhitungan betweenness centrality sehingga 
nilai bobot sisi tidak mempengaruhi proses 
penentuan shortest paths. 

5.2 Saran 

Dapat dilakukan penelitian terhadap tingkat 
kepentingan jarak dan bobot sisi dalam suatu graf 
untuk menentukan central node dengan pengukuran 
betweenness centrality. Penelitian ini dilakukan 
untuk  mengetahui bagaimana perlakuan yang tepat 
untuk kedua parameter tersebut berdasarkan tingkat 
kepentingannya sehingga central node yang 
dihasilkan tepat. 
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Gambar (a): Graf 1 [12] 

 

 
Gambar (b): Graf 2 [7] 

 

 
Gambar (c): Graf 3 [11] 

 
 

 
Gambar (d): Graf 4 [11] 

 

 
Gambar (e): Graf 5 [13] 

 

 
Gambar (f): Graf 6 [1] 

 

 
Gambar (g): Graf 7 

 
 

 
Gambar (h): Graf 8 
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Abstrak 

Active Directory seringkali digunakan sebagai directory service yang menyimpan konfigurasi jaringan baik user, 
group, komputer, hardware, serta berbagai policy keamanan informasi dalam satu database terpusat pada setiap 
role organisasi. Peranan Active directory dalam jaringan dapat diumpamakan sebagai buku telepon,  yang 
menyimpan daftar alamat dan informasi penting untuk mengenali objek dalam jaringan.Penilitian ini dibuat 
untuk mengetahui semudah apakah ketika mengelola user client dengan menggunakan fitur dari Active Directory 
dengan merancang arsitektur layanan terotentikasi dengan integrasi antar domain. Langkah-langkah penelitian 
muai dari memahami role bisnis, menganalisis kebutuhan, sampai dengan model active directory dirancang. 
Hasil yang didapat adalah sebuah rancangan arsitektur Active Directory yang dapat digunakan oleh 
Laboratorium Teknik Informatika Unpas, untuk mengelola seluruh sumber daya jaringan yang dimiliki. 
 
Kata kunci : active directory, domain, policy, keamanan, role organisasi 
 
 
 
1. Pendahuluan  

 
Beberapa sumberdaya di organisasi dapat 

diakses bersama, seperti misalnya komputer yang 
telah tergabung ke sebuah domain, daftar akun 
pengguna dan kelompok pengguna, folder yang di-
share, dan lain-lain. Pemakaian bersama sebuah 
komputer di organisasi dengan sebuah jaringan 
biasanya diawali dengan proses otentikasi yang 
merupakan proses penerimaan dan pemeriksaan 
apakah permintaan akses dari calon pemakai suatu 
aplikasi dan sumber daya jaringan dapat di 
terima.[1] 

Proses otentifikasi dibutuhkan agar sistem 
yang memiliki sumber daya tersebut dapat 
mengetahui siapa dan atau apa yang bertanggung 
jawab dalam pemakaian sumber daya tersebut. 
Dalam jaringan terdapat berbagai elemen sistem 
yang membutuhkan otentikasi yang berbeda setiap 
saat, padahal permintaan layanan tersebut berasal 
dari pemakai yang sama dan mempunyai informasi 
serta hak akses yang sama dalam sebuah organisasi. 

 
2. Identifikasi Masalah 

 
Berdasarkan latar belakang masalah yang 

sudah diutarakan sebelumnya, maka permasalahan 
yang akan diangkat oleh penulis dalam penelitian ini 
adalah : 

a. Penentuan kebutuhan yang diperlukan 
untuk dapat melakukan intregasi otentikasi 
dari berbagai sumber daya tersebut. 

b. Perancangan arsitektur sistem layanan 
otentikasi terintegrasi antara beberapa 
macam layanan jaringan yang 
menggunakan domain. 

 

3. Tujuan penelitian 
 
Tujuan yang hendak di capai dari penelitian ini 
adalah : 
a. Merancang arsitektur layanan otentikasi 

terintegrasi antar domain. 
b. Merancang pembangunan sebuah server 

yang bisa mengatur atau memanajemen 
user client terutama dari pembatasan - 
pembatasan kapasitas data dan hak akses.. 
 

4. Metode Penelitian 
 
Metode yang dilakukan dalam studi dan 

eksplorasi ini adalah sebagai berikut : 
a. Studi Literatur 

1. Mencari dan mempelajari referensi 
mengenai : 

2. Konsep DNS (Domain Name System) 
3. Konsep Active Directory 

b. Analisis  
Melakukan penyelidikan atau pembelajaran 
lebih lanjut  terhadap Active Directory, DNS, 
dan pengelolaan user client. 

c. Perancangan 
Membuat contoh-contoh jaringan kecil dan 
mengintegrasikannya antar domain. 

No Makalah : 236
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d. Studi Kasus 
Menerapkan hasil dari perancangan kedalam 
sebuah studi kasus yang terdapat di dalam 
jaringan TIF UNPAS dalam rangka 
memperoleh kesimpulan mengenai 
pengelolaan user client dengan active 
directory.  

 
5. Pemahaman Active Directory 

 
a. Pemahaman Umum 

 
Active directory adalah directory service 

yang menyimpan konfigurasi jaringan baik user, 
group, komputer, hardware, serta berbagai policy 
keamanan dalam satu database terpusat. Peran 
Active directory dalam jaringan dapat 
diumpamakan sebagai buku telepon,  yang 
menyimpan daftar alamat dan informasi penting 
untuk mengenali objek dalam jaringan. [1]   

Peran utama active directory adalah 
menyediakan sarana untuk melakukan administrasi 
jaringan secara terpusat baik di level domain 
maupun lintas domain, selama antar domain 
tersebut masih berada dalam satu forest. [1] 

Active Directory (AD) terdiri dari berbagai 
obyek yang merupakan representasi dari obyek-
obyek yang terdapat dalam jaringan baik 
hardware, user maupun domain. Masing-masing 
obyek tersebut antara lain: 

1. Object 
2. Container 
3. Organizational Unit (OU) 
4. Domain 
5. Tree 
6. Forest 

 
 

b. Komponen Struktural Active Directory 
 
Bermacam - macam komponen dalam active 

directory digunakan untuk membangun suatu 
struktur directory untuk memenuhi kebutuhan 
dalam organisasi yang akan kita gunakan. Definisi 
dari Active Directory dibagi dalam komponen 
Logical dan Physical. [2] 

 

 
 

Gambar 1. Struktur Logical Active Directory 
 

 
Object 
 

Object merupakan istilah yang digunakan untuk 
menyebut suatu unit tertentu yang terdapat di dalam 
jaringan, misalnya user, group, printer, ataupun 
shared folder. [2] 

 
Domains 
 

Unit inti dari struktur logical dalam Active 
Directory  adalah Domain, yang bisa menyimpan 
jutaan object. Object - object yang disimpan dalam 
domain bisa berupa user, printer, alamat e-mail, 
database, adalah yang dianggap vital dalam 
jaringan. Directory dibuat dari satu Domain ataupun 
lebih. Sementara satu domain bisa terbentang lebih 
dari satu lokasi physical.  

Domain dalam Active Directory  terbagi 
karakteristik berikut: 
 Semua object dalam jaringan ada dalam 

Domain, dan setiap Domain menyimpan 
informasi hanya tetang object yang 
dikandungnya. 

 Suatu domain adalah suatu security boundary. 
Sementara untuk mengakses object domain 
dikendalikan oleh suatu access control list 
(ACL), yang mempunyai suatu permision yang 
berhubungan dengan object - object tersebut. [2] 

OU (Organizational Unit) 

 
Gambar 2. OU (Organizational Unit) 

Suatu OU adalah suatu kontainer yang 
digunakan untuk mengorganisasi object - object 
dalam suatu domain kedalam suatu kelompok 
administrasi logical. OU memberikan suatu makna 
untuk penanganan suatu tugas - tugas administrasi, 
seperti administrasi tentang user dan resources, 
karena OU ini merupakan scope terkecil dimana bisa 
mendelegasikan suatu authority administrasi. Suatu 
OU bisa berisi object - object seperti user account, 
groups, computers, printers, applikasi, files shares, 
dan bisa juga berisi OU lainnya dalam domain yang 
sama. [2] 
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Tree 
 

Suatu Tree adalah suatu pengelompokan atau 
pengaturan secara hirarki dari satu atau lebih domain 
yang diciptakan dengan cara menambah satu atau 
lebih Anak Domain (Child Domain) kepada Domain 
yang sudah ada. Domain - domain yang ada pada 
suatu Tree berbagi suatu name space yang 
contiguous dan juga berbagi suatu struktur 
penamaan hiararki. [2] 

 

Gambar 3.  Domain Tree. 
Forests 
 

Suatu forest adalah suatu pengelompokan atau 
suatu pengaturan secara hirarki dari satu atau lebih 
domain Tree yang benar – benar independent. Forest 
– forest seperti ini mempunyai karakteristik seperti 
berikut: 
 Semua domain dalam suatu Forest berbagi 

suatu schema yang sama. 
 Semua domain dalam suatu forest berbagi suatu 

Global Catalog yang sama. 
 Semua domain dalam suatu forest terhubung 

dengan Trust Transitive Dua arah yang implicit. 
 Tree dalam suatu forest mempunyai struktur 

penamaan yang berbeda, menurut domain 
mereka. 

 Domain dalam suatu forest beroperasi secara 
independent, akan tetapi forest memungkinkan 
komunikasi keseluruh organisasi. [2] 

 
Gambar 4. Forest. 

Struktur physical dari Active Directory  
mengandung object – object  berikut: 
i. Domain Controller, yaitu server yang 

mengoperasikan layanan inti dan sebagai wadah 
database active directory. Karena suatu domain 
dapat berisi satu atau lebih domain controller, 
setiap domain controller dalam suatu domain 
mempunyai replika yang lengkap dari porsi 
domain suatu directory. Suatu domain 
controller hanya dapat melayani satu domain 
saja. Suatu domain controller juga melakukan 
authentikasi user yang sedang logon dan juga 
menjaga security policy dari suatu domain.  

a.    Setiap domain controller menyimpan 
salinan lengkap dari semua informasi 
active directory untuk domain tersebut, 
mengelola setiap perubahan pada 
informasi tersebut, dan me-replikasikan 
setiap perubahan kepada domain 
controller lainnya yang ada dalam domain 
tersebut. 

b. Semua domain controller dalam suatu 
domain secara otomatis me-replikasikan 
informasi semua object dalam domain 
tersebut satu sama lain. [2] 

ii. Sites, merupakan boundary replikasi yang 
dikonfigurasi untuk kepentingan autentikasi dan 
lokalisasi replikasi events. Suatu site merupakan 
kombinasi dari satu IP subnet atau lebih yang 
terhubung dengan link yang berkecepatan tinggi 
dan handal untuk melokalisasi sebanyak - 
banyaknya traffic. Umumnya suatu site 
mempunyai boundaries yang sama seperti local 
area network (LAN). Site bukanlah bagian dari 
namespace. [2] 

 
6. Analisa Fitur Active Directory 

 
Pada Active Directory terdapat Server roles 

yang mempunyai fitur masing – masing, yaitu : 
a. Active Directory Domain Services (AD DS) 

AD DS digunakan untuk membuat objek – 
objek yang terdapat pada active directory.  

b. Active Directory lightweight Directory 
Service (AD LDS). 

Suatu layanan direktori protokol LDAP 
(lightweight Directory Access Protocol) yang 
digunakan untuk memberikan direktori 
layanan aplikasi dan solusi tanpa tergantung 
pada struktural DNS yang dibutuhkan oleh 
AD DS. 

c. Active Directory Certificates Service (AD 
CS) 

Layanan yang dapat digunakan untuk Smart 
Start Log on Client Computer ataupun VPN, 
sertifikat public key yang digunakan untuk 
membangun IPSec Communication. 
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d. Active Directory Directory Federation 
Services (AD FS) 

Digunakan untuk membuat koneksi 
bersekala internet, mampu beroperasi dalam 
platform yang berbeda, baik dalam sistem 
operasi windows maupun linux. 

e. Active Directory Right Management 
Service (AD RMS) 

Digunakan untuk melindungi informasi 
sensitif yang tersimpan dalam dokumen, 
email messages ataupun website dari orang – 
orang yang tidak berwenang untuk 
mengakses melalui penggunaan policy-
policy.  

 
7. Hasil analisa Server Roles  

 
Hasil-hasil yang didapat dari analisis Server 

Roles adalah : 
a. Active Directory  memberikan lingkungan 

yang aman dengan menggunakan logon 
autentifikasi built-in dan otorisasi user 
otentik yang merupakan inti fitur Local 
Security Authority (LSA). Autentifikasi logon 
dan otorisasi user tersedia secara default dan 
menyediakan proteksi seketika untuk akses 
dan sumber jaringan. 

b. Active Directory juga membutuhkan 
konfirmasi pada identitas user sebelum 
mengizinkan pada jaringan, yaitu ketika suatu 
proses yang dikenal akses sebagai 
autentifikasi. User hanya perlu menyediakan 
suatu sign-on tunggal pada domain untuk 
dapat mengakses jaringan. Setelah active 
directory menerima konfirmasi identitas user, 
local security authority akan diautentifikasi 
domain controller membuat tanda akses yang 
akan menentukan tingkat akses user ke 
sumber jaringan.  

c. Autentifikasi antara domain terjadi melalui 
sebuah trust. Trust adalah hubungan tetap 
antara dua atau beberapa domain yang 
mengizinkan user di dalam suatu domain 
untuk authentifikasi oleh domain controller 
di dalam domain lain. Hubungan trust dapat 
menjadi transitif dan non-transitif, tetapi 
harus tetap tersedia bagi user di dalam sebuah 
domain untuk dapat mengakses sumber yang 
diperlukan pada domain lain. 

d. Active directory membantu melakukan 
proteksi sumber yang digunakan bersama 
dengan memberikan fasilitas otorisasi user. 
Pada waktu user logon dan telah 
mendapatkan autentifikasi oleh active 
directory, hak user permission yang telah 
ditambahkan pada user melalui group 
keamanan akan ditentukan saat user 
mengakses sumber tersebut. Proses otorisasi 
ini akan memberikan proteksi sumber yang 

digunakan bersama dari kemungkinan akses 
oleh user yang tidak diinginkan. 

 
 

8. Kesimpulan 
 
Dari berbagai macam server roles yang ada 

pada active directory dapat disimpulkan bahwa 
active directory memiliki berbagai kemudahan 
dalam pengaturan user client. Yaitu : 

a. Simplified administration 
Active directory menyediakan “single 

point” dalam hal administrasi semua sumber 
daya jaringan. Seorang administrator dapat 
melakukan login dari komputer manapun di 
dalam jaringan dan melakukan konfigurasi 
terhadap objek dan setiap komputer dalam 
jaringan. 

b. Scalability 
Active directory mampu mengelola sampai 

dengan jutaan objek, dibandingkan arsitektur 
windows NT yang “hanya” mampu 
menangani maksimal 40.000 objek dalam 
satu domain. 

c. open standard 
Active directory kompatibel dan 

mendukung berbagai protokol dan teknologi 
standar yang ada, antara lain LDAP dan 
LDIF, sehingga active directory dapat 
berkomunikasi dengan Novell directory 
service dan teknologi lain yang menggunakan 
LDAP. Support terhadap HTTP 
memungkinkan active directory diakses dari 
web browser dan berbagai bahasa 
pemrograman pengakses data. Windows 
server juga mengadopsi kerberos 5 sebagai 
protokol otentifikasinya, sehingga kompatibel 
dengan berbagai produk yang menggunakan 
protokol sejenis. Sistem penamaan domain 
dalam active directory menggunakan standar 
DNS name, sehingga nama domain windows 
server merupakan standar penamaan domain 
yang digunakan di internet, maka lebih 
mudah melakukan koneksi dengan internet. 

 
Kemudahan-kemudahan yang didapat dari 

active directory selanjutnya diduga akan 
mempermudah pengelolaan sumber daya informasi 
di organisasi.  

 
Prospek lanjutan dari penelitian ini adalah 

dibuatnya sebuah model untuk mengukur pengaruh 
pemanfaatan active directory ini pada efiensi 
pengelolaan sumber daya informasi di organisasi. 
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Abstrak 

This paper is about development of a reminder system in Maranatha Christian University to increase the potency 
of its worker. The usual reminder system in mobile phone can alert its user, but only one user at a time. 
Therefore, a new reminder system was developed, called SARS (Schedule, Alarm, and Reminder System). 
SARS has many features that enhance it, unlike default reminder system. The main feature of SARS is it can 
alert more than one user at a time, by sending its reminder using SMS and email. Besides that, SARS has other 
features, as managing its user data, categorizing reminders, managing logs data, and saving setting and 
configurations data. SARS was developed as a desktop application, but included with a simple website 
implementation so users can easily create reminder wherever and whenever they are. With this expected to 
increase the potency of the reminder feature and improve the performance of its users. 
 
Keywords : email, mobile phone, reminder system, SARS, SMS. 
 
 
 
 
1. Pendahuluan  
 

Perkembangan teknologi mobile begitu pesat, 
banyak sekali peralatan maupun aplikasi yang 
sengaja didesain untuk mobile. Salah satu bentuk 
dari kemajuan teknologi mobile yang paling banyak 
dipakai dan dirasa kegunaannya adalah telepon 
genggam. Selain untuk menelepon, digunakan juga 
untuk pengingat (reminder).  Fitur reminder yang 
ada sekarang sangat membantu terutama untuk 
orang yang sangat sibuk dan tidak sempat 
mengingat satu-persatu semua kegiatan dan jadwal 
hariannya. 

Melihat betapa pentingnya aplikasi tersebut, 
dirancanglah sebuah sistem aplikasi reminder 
berbasis komputer. Sistem ini diharapkan dapat 
mengingatkan lebih dari satu pengguna, karena 
dapat diakses secara multiuser.  Sistem ini akan 
mengirim pesan singkat melalui Email maupun 
SMS (Short Message Service) yang dapat diterima 
lewat telepon genggam pengguna. Diharapkan 
dengan adanya sistem reminder yang akan 
dikembangkan ini dapat memberikan kontribusi 
positif lebih khususnya bagi para pengguna di 
Universitas Kristen Maranatha.   

Aplikasi ini diberi nama SARS  (Schedule, 
Alarm, and Reminder System).  SARS sistem 
sebagai perangkat lunak untuk memberikan 

reminder bagi karyawan di Universitas Kristen 
Maranatha, sebagai contoh Tanggal Berakhirnya 
Surat Keputusan, Informasi Rapat / Sidang .  Media 
penyampaian pesan pengingat adalah SMS dan 
email. 

Beberapa batasan, yaitu aplikasi ini akan 
terhubung ke internet pada saat akan mengirimkan 
pengingat dalam bentuk email, sedangkan dalam 
bentuk SMS dengan menggunakan perangkat lunak 
SMSPro sebagai SMS Gateway.  Ujicoba 
pengiriman reminder dengan email memakai server 
Gmail yang memerlukan sebuah account Gmail.  
Pembuatan data reminder berupa SMS, untuk 
dikirim dengan SMSPro, akan diekspor ke sebuah 
file Excel.  
 
2. Reminder System 

 
Reminder system merupakan sebuah tipe dari 

time-management system yang didesain untuk 
mengingatkan penggunanya terhadap event-event 
penting yang sudah dimasukkan ke dalam sistem. 
Event dapat bervariasi dari hari ulang tahun, hari-
hari libur, hari peringatan, dan bermacam-macam 
event setahun sekali.  

Yang perlu diperhatikan yaitu menyadari 
betapa penting untuk mengetahui dan menyimpan 
semua hal dengan menggunakan sebuah sistem 

No Makalah : 238
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daripada mengandalkan kemampuan ingatan 
sendiri. Sebagai contoh, untuk mencatat proyek dan 
informasi tugas, komitmen, ide dan pemikiran, serta 
berbagai macam dokumen, memo, dan berbagai 
pekerjaan tulis-menulis. Sistem pengingat 
menangani semua hal yang diperlukan untuk 
diingat, seperti janji, rapat, pekerjaan tulis-menulis 
yang time sensitive, deadline, dan lain-lain. Kunci 
utama untuk sukses dalam hal time management 
adalah dengan menggunakan secara teratur sebuah 
reminder system. 

Reminder system dapat berkomunikasi dengan 
program lainnya dengan perantara API (Application 
Programming Interface). API adalah sebuah bahasa 
dan format pesan yang digunakan oleh sebuah 
program aplikasi untuk berkomunikasi dengan 
sistem operasi atau program kontrol lainnya, seperti 
sistem manajemen database (DBMS) atau protokol 
komunikasi. API diimplementasikan dengan 
menulis fungsi panggilan dalam program, yang 
menyediakan hubungan ke subrutin yang 
diperlukan untuk eksekusi. Dengan demikian, API 
menegaskan bahwa beberapa modul program yang 
tersedia di komputer untuk melakukan operasi atau 
bahwa hal itu harus terhubung ke program yang ada 
untuk melakukan tugas-tugas. (Bloch, 2008) 

Media pengiriman pesan reminder dapat 
menggunakan SMS (Short Message Service). SMS 
adalah komponen servis komunikasi teks dari 
sebuah telepon, web atau sistem komunikasi 
mobile, menggunakan protokol komunikasi standar 
yang memungkinkan pertukaran pesan teks singkat 
antar device yang berbeda atau mobile phone. 
Pesan teks SMS adalah aplikasi data yang paling 
banyak digunakan di seluruh dunia, dengan 2,4 juta 
pengguna aktif, atau 74% dari semua pelanggan 
mobile phone. Pesan dari telepon dikirim ke SMSC 
(Short Message Service Center) yang menyediakan 
mekanisme store and forward. SMSC inilah yang 
akan mengirimkan pesan ke penerima. Bila 
penerima tidak dapat dijangkau, maka SMSC akan 
membuatkan antrian pesan untuk dikirimkan lagi 
nantinya ketika tujuannya sudah dapat dijangkau. 
Beberapa SMSC juga menyediakan pilihan forward 
and forget yaitu pengiriman hanya dilakukan satu 
kali saja.  SMSC yang berbeda protokol antar 
operator selular dapat berkomunikasi satu sama 
lainnya dengan bantuan SMS gateway ditempatkan 
di antara dua SMSC tersebut (Gambar 1). 

  
Gambar 1 SMS gateway sebagai perantara 

(http://en.wikipedia.org/wiki/SMS_gateway, 2011) 
 
Untuk terhubung ke sebuah SMS gateway, 

dapat menggunakan protokol SMSC seperti SMPP 
dan CIMD. Beberapa SMS gateway mendukung 
antarmuka HTTP/HTTPS. HTTP/HTTPS lebih 

mudah digunakan daripada protokol SMSC 
(Gambar 2). 

  
Gambar 2 Aplikasi pesan teks SMS terhubung 

ke SMSC melalui SMS gateway 
(http://en.wikipedia.org/wiki/SMS_gateway, 2011) 

 
Media pengiriman pesan reminder dapat juga 

menggunakan Electronic Mail (E-mail). Pesan 
elektronik (e-mail) akan secara langsung 
dikirimkan dari satu pengguna komputer ke 
pengguna lainnya, dan biasanya melalui jaringan 
internet atau via modem lewat kabel telepon.  
Sebuah pesan, terutama yang menggunakan standar 
RFC 822 (format standar internet untuk pesan 
elektronik), akan diawali dengan beberapa baris 
header, kemudian baris kosong, lalu isi dari pesan.  
Peningkatan jumlah dari sistem e-mail yang 
mendukung standar MIME (Multipurpose Internet 
Mail Extensions) yang memperbolehkan sebuah isi 
dari pesan mengandung lampiran (attachments) 
yang bermacam-macam daripada hanya satu blok 
teks saja. Dan biasanya untuk isi sebuah pesan 
dapat diakhiri dengan tanda tangan (signature). 

Sebuah email dapat mengandung banyak 
informasi, mulai dari header yang berisi nama dan 
alamat dari pengirim serta penerima pesan, waktu 
dan tanggal dikirimkannya, serta subyeknya. Pesan 
yang disusun (composed) oleh pengirim biasanya 
menggunakan program khusus yaitu sebuah Mail 
User Agent (MUA). Kemudian pesan akan 
dikirimkan ke Message Transfer Agent (MTA), 
sebuah program yang bertanggungjawab untuk 
mengirimkan pesan secara local atau 
mengirimkannya ke MTA lain pada host yang 
berbeda. MTA pada host berbeda akan 
berkomunikasi menggunakan SMTP. Kemudian 
pesan akan dikirim ke kotak pesan tujuannya.  

Aplikasi SARS (Schedule, Alarm, and 
Reminder System)  menggunakan .NET Framework 
(yang sekarang sudah sampai versi 4) adalah 
platform revolusioner buatan Microsoft yang 
digunakan untuk mengembangkan aplikasi. 
Walaupun .NET Framework buatan Microsoft 
berjalan pada sistem operasi Windows, tetapi 
dimungkinkan juga adanya versi lain yang dapat 
bekerja di sistem operasi selain Windows. Sebagai 
contoh, dapat menggunakan Microsoft .NET 
Compact Framework pada personal digital assistant 
(PDA) dan pada smartphone. Bahasa yang 
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digunakan adalah C#, karena mendukung 
pemrograman berorentasi objek.  

Pemodelan objek yang digunakan adalah 
Unified Modeling Language (UML). Seiring 
berjalannya waktu, UML kini digunakan ke semua 
tipe dari sistem dan pengembangan perangkat 
lunak. UML terdiri dari beberapa macam diagram 
yang dibuat untuk membantu para developer dalam 
menyelesaikan hal-hal yang berhubungan dengan 
(Chonoles, 2003) :  

1. Spesifikasi 
2. Visualisasi 
3. Desain arsitektur 
4. Konstruksi 
5. Simulasi dan pengetesan 
6. Dokumentasi 
Sebuah model UML sendiri terdiri dari satu 

atau lebih diagram. Diagram adalah gambar yang 
merepresentasikan benda, dan hubungan antara 
benda-benda tersebut. UML 2.0 membagi diagram 
menjadi 2 kategori, yaitu structural diagram dan 
behavioral diagram. Structural diagram digunakan 
untuk menangkap organisasi fisik dari benda-benda 
ke dalam sebuah sistem, sedangkan behavioral 
diagram fokus pada perilaku dari sebuah elemen 
dalam sistem. Berikut ini adalah beberapa macam 
diagram structural pada UML 2.0 : (Pilone, 2005) 
1. Class diagram : menggunakan kelas dan 
interface untuk mengambil detil dari sebuah entitas 
yang membangun sistem serta relasi di antaranya. 
Class diagram merupakan diagram yang paling 
sering digunakan pada diagram UML. 
2. Component diagram : menunjukkan organisasi 
yang terlibat dalam implementasi sebuah sistem. 
Diagram ini dapat mengkategorikan elemen-elemen 
kecil, seperti kelas menjadi bagian yang lebih besar. 
3. Composite structure diagram : adalah diagram 
baru yang terdapat pada UML 2.0. Semakin 
kompleks sebuah sistem, maka relasi antar 
elemennya pun semakin kompleks. Composite 
structure diagram menunjukkan bagaimana elemen-
elemen pada sistem dikombinasikan untuk 
mengetahui pola yang kompleks. 
4. Deployment diagram : menunjukkan bagaimana 
sebenarnya sebuah sistem mengeksekusi dan 
memberi perintah ke berbagai macam hardware. 
Diagram ini biasanya digunakan untuk 
menunjukkan bagaimana sebuah komponen 
dikonfigurasi pada saat runtime. 
5. Package diagram : adalah tipe class diagram 
yang spesial, karena sama-sama menggunakan 
notasi tetapi fokusnya hanya kepada bagaimana 
kelas dan interface bisa menjadi satu. 
6. Object diagram : menggunakan sintaks yang 
sama seperti class diagram dan menunjukkan 
bagaimana sebenarnya sebuah objek dari kelas 
berhubungan pada satu waktu. Diagram ini 
digunakan untuk menunjukkan relasi dalam sistem 
pada saat runtime. 

Sedangkan behavioral diagram terdiri dari : 
(Pilone, 2005) 
1. Activity diagram : menangkap alur dari satu 
perilaku atau kegiatan ke alur lainnya. Konsepnya 
mirip dengan flowchart, tetapi lebih ekspresif. 
2. Communication diagram : adalah sebuah tipe 
diagram interaksi yang berfokus pada elemen yang 
terlibat dalam suatu perilaku dan pesan yang 
disampaikan. 
3. Interaction overview diagram : merupakan model 
versi sederhana dari activity diagram. Interaction 
overview diagram menekankan pada elemen mana 
yang terlibat dalam sebuah activity. 
4. Sequence diagram : merupakan tipe diagram 
yang menekankan pada tipe dan urutan pesan yang 
diberikan antar elemen pada saat eksekusi. Diagram 
ini merupakan tipe paling umum dari tipe diagram 
interaktif. 
5. State machine diagram : diagram ini menangkap 
transisi keadaan internal dari sebuah elemen. 
Sebuah elemen dapat berupa sebuah kelas atau 
sebuah sistem. 
6. Timing diagram : diagram ini adalah tipe 
interaksi diagram yang menekankan pada 
spesifikasi waktu detil untuk pesan. Biasanya 
digunakan untuk memodelkan sistem yang real-
time, seperti contohnya pada komunikasi satelit. 

Use case diagram : diagram ini menangkap  
spesifikasi fungsional yang dibutuhkan oleh sebuah 
sistem. 

 
3. Analisis dan Desain 

 
Aplikasi SARS bertujuan mengingatkan 

pengguna tentang hal-hal penting, misal Masa 
Berakhirnya Surat Keputusan (SK).   

Berikut proses bisnis pembuatan SK. Bagian 
yang mengeluarkan SK akan membuat SK untuk 
pegawai, bersifat pribadi maupun bersama.  SK 
akan dikirimkan ke pegawai. SK Kenaikan Skala 
masa berlaku dua tahun, SK Kenaikan Golongan 
masa berlakunya 4 tahun, sedangkan SK jabatan 
lain berlaku 1 tahun.  Pembuat SK secara berkala 
memeriksa setiap surat, mana yang akan berakhir 
masa berlakunya.   

Dengan SARS, pembuat SK akan mencatat 
pesan reminder dan untuk siapa saja pesan ini.  
Sehingga sebelum waktunya berakhir SK, SARS 
akan mengingatkan bukan hanya pembuat SK 
namum pegawai sebagai penerima SK pun akan 
diingatkan.   Pesan akan dikirim melalui SMS 
maupun Email. 

 
 

3.1. Use Case Diagram dan Class Diagram 
Aplikasi ini memiliki tiga jenis user sebagai 

pengguna, yaitu admin, user yang dapat membuat 
reminder dan limited user yang tidak dapat 
membuat reminder.   
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Fitur-fitur yang disediakan untuk tiap user 
berbeda.  User memiliki fitur dapat mengatur 
(melihat, menambah, dan mengubah) data reminder 
dan SMS, (melihat, menambah, mengubah, dan 
menghapus) data kategori, dan mengubah profil. 
Sedangkan limited user hanya dapat melihat data 
reminder dan mengubah profil saja. Fitur-fitur 
lainnya hanya dapat diakses oleh admini saja. 

 

 
Gambar 3a Use Case 

 

 
 
 
 

 
Gambar 3b Class Diagram 

 
3.2. ER Diagram 

Aplikasi ini memiliki tujuh buah tabel yang 
digunakan untuk menyimpan data. Tabel user 
digunakan untuk menyimpan data setiap user. 
Tabel role digunakan untuk menyimpan jenis-jenis 
role apa saja yang akan membedakan hak akses 
untuk setiap user. Tabel note dan reminder 
digunakan untuk menyimpan seluruh catatan yang 
dibuat oleh user, baik yang sudah diingatkan 
ataupun yang belum. Tabel category untuk 
mengkategorikan jenis-jenis note apa saja yang 
dapat dibuat. Tabel log untuk mencatat semua 
kegiatan yang dilakukan terhadap sistem. Dan tabel 
SMSQueue merupakan tabel sementara yang 
digunakan untuk menyimpan data note yang akan 
dikirimkan lewat SMS menggunakan software 
SMSPro. 
 

 
Gambar 4 ER diagram 

 
4. Implementasi SARS 
 

 
Gambar 5 Halaman login 

 
Halaman login adalah halaman yang 

pertama kali ditampilkan pada saat menjalankan 
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aplikasi SARS. Semua pengguna harus mengisikan 
username dan password.  Bila pengguna belum 
memiliki username dan password, pengguna dapat 
melakukan registrasi terlebih dahulu. 

 

 
Gambar 6 Halaman register 

 
Di halaman ini calon pengguna sistem harus 

mengisikan semua data yang diperlukan.  
 

 
Gambar 7 Halaman utama admin 
 

Halaman ini adalah halaman utama untuk 
user yang memiliki role sebagai admini. Terdapat 
menu-menu yang dapat dipilih untuk melakukan 
operasi pada sistem, dan terdapat beberapa shortcut 
untuk menu-menu tertentu yang nantinya akan 
sering digunakan. Kalender dapat digunakan untuk 
filter reminder. 

 

 
Gambar 8 Halaman utama user 

 

 
Gambar 8(a) Halaman add reminder 

 
Halaman add reminder digunakan untuk 

menambahkan data reminder baru. Message/Pesan 
dibuat untuk mengingatkan diri maupun orang lain.  

Alarm with (pengingat dikirim) lewat SMS dan atau 
Email. Repeat (waktu pengingat berkala) 
jam/harian/bulanan/tahunan. 

 

 
Gambar 9(b) Halaman edit reminder 

 
Halaman edit reminder adalah halaman yang 

digunakan untuk mengubah data reminder.  
 

 
Gambar 10 Halaman view reminder 

 
Halaman view reminder adalah halaman 

yang digunakan untuk melihat data reminder. 
 
 

5. Kesimpulan dan Saran 
  

Berikut ini adalah kesimpulan yang didapatkan 
: 
1. Perangkat lunak sistem SARS (Schedule, 

Alarm, and Reminder System) berhasil 
dirancang, dibuat, dan diimplementasikan di 
Universitas Kristen Maranatha untuk 
membantu dalam meningkatkan kinerja 
karyawannya. 

2. Perangkat lunak sistem SARS berhasil dibuat 
agar dapat mengingatkan/reminder ke 
pengguna-pengguna, melalui SMS maupun 
Email. 

3. Pengimplementasian sistem SARS diperluas 
hingga ke seluruh warga Universitas Kristen 
Maranatha, termasuk dosen-dosen dan 
mahasiswanya. 

4. Sistem SARS akan lebih baik lagi apabila 
diimplementasikan sebagai aplikasi berbasis 
website secara keseluruhan, sehingga dapat 
diakses kapan saja dan di mana saja. 
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Abstrak 

Keluarnya karyawan perusahaan dapat mengakibatkan sebuah perusahaan kehilangan sebagian pengetahuan 
yang mereka miliki. Hal ini tentu bisa menganggu operasional perusahaan. Untuk mengantisipasi kehilangan 
pengetahuan yang diakibatkan keluarnya karyawan dari perusahaan dengan berbagai alasan, maka perlu 
dilakukan upaya agar perusahaan tidak kehilangan pengetahuan yang dimiliki oleh karyawan tersebut. 
Knowledge management atau manajemen pengetahuan adalah salah satu upaya untuk memanage pengetahuan, 
baik itu tacit knowledge ataupun explicit knowledge yang terdapat dalam sebuah organisasi. Berdasarkan 
permasalah tersebut, penelitian ini akan membahas tentang perancangan model KMS untuk perusahaan 
distributor farmasi dan consumer product. Perancangan model KMS dalam penelitian ini, mengadopsi 10 Step 
Knowledge Management Roadmap yang disusun oleh Amrit Tiwana. 
 
Kata kunci : Knowledge Management, KMS, Distributor Farmasi, 10 step Knowledge Management Roadmap, 
Kodifikasi 
 
 
 
 
 
1. Pendahuluan 
 

Perkembangan teknologi informasi sudah 
berkembang begitu pesatnya. Hampir setiap lini 
kehidupan sudah tersentuh dan merasakan manfaat 
dari kehadiran teknologi informasi. Bagi sebuah 
organisasi atau perusahaan misalnya, teknologi 
informasi (TI) sudah menjadi bagian yang tidak 
terpisahkan untuk menunjang keberhasilan sebuah 
organisasi. PT. Bina San Prima adalah salah satu 
perusahaan di Indonesia yang bergerak dibidang 
distributor farmasi dan consumer product. Berdiri 
pada tahun 1994, perusahaan ini didirikan oleh Drs. 
Jahja Santosa, Apt., yang juga merupakan pemilik 
dari perusahaan farmasi terkemuka di Indonesia, 
yaitu SANBE Farma. Berdasarkan wawancara 
dengan asisten manager divisi IT PT. Bina San 
Prima, perusahaan sangat membutuhkan suatu cara 
untuk mengelola pengetahuan yang terdapat pada 
perusahaan agar dapat ter-manage dengan baik. 
Karena selama ini, kinerja perusahaan cukup 
terpengaruh ketika orang yang memiliki 
pengetahuan yang menonjol keluar dari perusahaan, 
apalagi jika sebelumnya proses transfer pengetahuan 
tidak berjalan dengan baik. Paper ini akan 
membahas perancangan model Knowledge 
Management pada perusahaan Distributor dan 
Consumer Product di PT. Bina San Prima dengan 

mengadopsi 10 Step Knowledge Management 
Roadmap yang disusun oleh Amrit Tiwana. 
 
2. Landasan Teori 

 
Ketika kita berbicara tentang knowledge 

management (KM), maka kita harus terlebih dahulu 
memahami tentang data, informasi, knowledge dan 
wisdom (kebijakan). Ketika kita sudah memahami 
tentang hal tersebut, maka kita akan lebih mudah 
dalam memahami.  

Menurut [7], seorang pakar sistem dan guru 
besar bidang perubahan organisasi yang bernama 
Russel Ackoff, menyatakan bahwa isi atau 
kandungan dari intelektualitas dan mentalitas 
manusia dapat diklasifikasikan dalam lima kategori, 
yaitu : 

a. Data : berupa simbol-simbol 
b. Informasi : data yang diproses agar dapat 

dimanfaatkan; informasi menjawab 
pertanyaan tentang “who”,”what”,”where”, 
dan “when”. 

c. Knowledge : merupakan aplikasi dari data 
dan informasi dan menjawab pertanyaan 
“how”. 

d. Understanding: mengapresiasi pertanyaan 
“why”. 

e. Wisdom: evaluasi dari understanding. 

No Makalah : 239
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Data dapat pula merepresentasikan suatu objek 

sebagaimana dikemukakan oleh [3] bahwa “Data 
adalah nilai yang merepresentasikan deskripsi dari 
suatu objek atau kejadian (event) “. Berbeda dengan 
data, informasi merupakan suatu hasil dari 
pemrosesan data menjadi sesuatu yang bermakna 
bagi yang menerimanya, sebagaimana dikemukakan 
oleh [6] “Information is the outcome of extraction 
and processing activities carried out on data, and it 
appears meaningful for those who receive it in a 
specific domain .” Dengan demikian, dapat 
dijelaskan bahwa informasi merupakan sesuatu yang 
dihasilkan dari pengolahan data, agar  menjadi lebih 
mudah dimengerti dan bermakna sehingga bisa 
menggambarkan suatu kejadian dan fakta yang ada. 

Menurut [2], pengetahuan merupakan justified 
true believe, dimana seorang individu membenarkan 
(justifies) kebenaran atas kepercayaannya 
berdasarkan observasinya mengenai dunia. Jadi bila 
seseorang menciptakan pengetahuan, ia menciptakan 
pemahaman atas suatu situasi baru dengan cara 
berpegang pada kepercayaan yang telah dibenarkan. 

Pengetahuan dapat dikategorikan menjadi tiga, 
yaitu pengetahuan inti (core knowledge), 
pengetahuan lanjut (advance knowledge) dan  
pengetahuan inovatif (innovative knowledge) [7]. 
Untuk bisa memiliki keunggulan kompetitif 
dibandingkan kompetitornya, suatu organisasi harus 
memiliki dan mengembangkan pengetahuan maju 
dan inovatif. 

Knowledge sebagian ditarik dari pengalaman, 
yang akan menghasilkan sound judgement dan 
wisdom [1]. Sehingga wisdom merupakan 
knowledge yang digunakan dalam membuat 
keputusan-keputusan yang menyangkut masa depan. 

Knowledge Management (KM) merupakan 
pengelolaan pengetahuan organisasi untuk 
menciptakan business value dan menghasilkan 
keunggulan bersaing. KM memungkinkan 
penciptaan, komunikasi dan aplikasi   pengetahuan 
[5]. KM    juga    diartikan sebagai eksploitasi dan 
pengembangan aset pengetahuan dari sebuah 
organisasi dengan sebuah pandangan terhadap tujuan 
organisasi [1]. 

Secara umum, KM dibagi menjadi dua tipe: 
tacit knowledge dan explicit knowledge. Tacit 
knowledge adalah pengetahuan yang tersimpan 
dalam kepala seseorang. Tacit knowledge 
merupakan pengetahuan yang secara tidak sadar 
dimengerti dan diaplikasikan dalam tindakan.  

Tanpa sadar kita tahu lebih banyak daripada 
yang bisa kita katakan [4]. Menurut [2], Tacit 
Knowledge adalah sebuah knowledge yang sangat 
personal dan susah diformalisasikan serta tertanam 
di dalam tindakan-tindakan, prosedur-prosedur, 
rutinitas, komitmen, ide, nilai-nilai dan emosi. 

 
 

 
 

3. Metoda Penelitian 
 

Dalam penelitian ini, metodologi KM yang 
digunakan adalah metodologi yang ditulis oleh 
Amrit Tiwana yaitu 10 Step Knowledege 
Management Roadmap. Metode ini dipilih karena 
memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan 
metoda untuk perancangan KM lainnya. Kelebihan 
dari metode ini diantaranya adalah : 

1. Memiliki tahapan yang jelas dalam 
perancangan KM, mulai dari tahapan analisa 
infrastruktur yang telah ada sampai dengan tahapan 
evaluasi KM yang dibangun. 

2. Menyediakan Knowledge Management 
Assessment Kit (KMAK). KMAK ini berisi 
pertanyaan-pertanyaan kuisioner yang bisa 
membantu kita dalam merancang KM yang sesuai 
untuk kondisi perusahaan atau organisasi yang kita 
teliti.  

Namun dalam penelitian ini, tidak semua 
tahapan dalam metodologi tersebut digunakan. 
Penelitian ini hanya mencakup sampai langkah 
keenam dari 10 langkah dalam 10 Step Knowledege 
Management Roadmap yaitu create the knowledge 
management blueprint (membuat cetak biru KM).  

Secara garis besar, tahapan yang dilakukan 
dalam metodologi tersebut adalah : 

1. Analisa infrastruktur yang sudah ada pada 
perusahana 

2. Menyesuaikan KM dengan bisnis strategi 
perusahaan 

3. Desain KM infrastruktur 
  4. Audit aset pengetahuan dan sistem yang sudah 

ada pada perusahaan. 
5. Menyusun tim KM 
6. Merancang blueprint KM 
 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 
mendapatkan data primer dan data sekunder. Data 
primer didapatkan melalui kuesioner, observasi dan 
wawancara yang dilakukan pada perusahaan yang 
menjadi objek penelitian. Data sekunder didapatkan 
dengan melakukan penelitian kepustakaan dari 
berbagai litelatur yang berkaitan dengan Knowledge 
Management. 

Dalam penelitian ini didefinisikan beberapa 
operasional variabel yaitu : 

a. Strategi Pendekatan KM, yaitu strategi 
kodifikasi dan strategi personalisasi. 

b. Attribut pengetahuan untuk konten KMS yang 
digunakan untuk menentukan atribut penanda yang 
dibutuhkan oleh perusahaan dalam pembangunan 
KMS. 

c. Diagnosa infrastruktur yang telah ada pada 
perusahaan.  

d. Pemetaan posisi pengetahuan perusahaan 
terhadap para pesaing 
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Gambar. 1  10 Step Knowledge Management 

Roadmap 
 

Gambar 1 adalah 10 Step Knowledge 
Management Roadmap yang disusun oleh Amrit 
Tiwana. Diharapkan dengan memakai roadmap ini 
akan memandu pengembangan dan implementasi 
KMS di pada organisasi yang dijadikan sebagai 
objek penelitian. Namun penelitian ini hanya 
dibatasi sampai pada tahap ke enam, yaitu membuat 
Knowledge Management Blueprint. Roadmap 
implementasi KM diharapkan dapat membantu 
perusahaan dalam merencanakan, merancang dan 
mengimplementasikan KMS. 
 
4. Hasil dan Pembahasan 
 

Dari hasil kuisioner diagnosa infrastruktur, 
perusahaan sudah memiliki beberapa infrastruktur 
seperti dibawah ini :  

1. Sudah terdapat Intranet.  
2. Memiliki akses Internet. 
3. Sudah mendukung remote access. 
4. Memiliki bandwith yang cukup besar (512 

Mbps). 
5. Sudah memiliki LAN/WAN. 
6. Sudah memiliki Webserver dan Mail 

Server. 
7. Memiliki Virtual Private Network. 
 

Berdasarkan data tersebut, perusahaan telah 
memiliki infrastruktur yang memadai untuk 
penerapan Knowledge Management System (KMS).  

Untuk mengimplementasikan KM, diperlukan 
sebuah tim yang akan bertanggung jawab terhadap 
kelangsungan KM di perusahaan. Tim ini akan 
dipimpin oleh seorang Manajer KM dengan 
beberapa orang yang menjadi anggota tim. Tim 
dapat dipilih oleh perusahaan berdasarkan latar 
belakang keahlian mereka.  

Namun penulis mengusulkan untuk manajer 
KM dipilih dari departemen IT, karena mereka 
memiliki latar belakang pengetahuan tentang 
infrastruktur teknologi yang ada di perusahaan. 
Namun tidak tertutup kemungkinan manager KM 
dijabat oleh orang dari departemen non IT. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 
dilakukan pada perusahaan, dapat diketahui 
beberapa kondisi yang mendasari dibuatnya usulan 
blueprint dan arsitektur KMS seperti yang bisa 
dilihat pada gambar 2. Kondisi tersebut diantaranya 
adalah : 

1. Kinerja perusahaan seringkali terganggu 
akibat keluarnya karyawan yang memiliki 
pengetahuan menonjol. 

2. Pengetahuan yang ada pada perusahaan 
belum ter-manage dengan baik, sehingga 
pengetahuan tersebut tidak bisa digunakan 
secara maksimal untuk meningkatkan 
kinerja perusahaan. 

3. Dalam perusahaan belum muncul budaya 
knowledge sharing, hal ini salah satu 
sebabnya adalah belum adanya wadah yang 
bisa digunakan untuk melakukan 
knowledge sharing secara maksimal. 

4. Berdasarkan hasil survey terhadap 
infrastruktur yang ada pada perusahaan, 
dapat diketahui bahwa perusahaan telah 
memiliki infrastruktur yang memadai untuk 
KMS. 

 

 
      Gambar. 2  Usulan Arsitektur KMS di PT. Bina 
San Prima 
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Gambar . 3  Usulan Alur Proses Arsitektur KMS 

di PT. Bina San Prima 
 

Dari gambar 3 dapat dijelaskan proses sebagai 
berikut : 

1. KMS user bisa melakukan add, edit, update 
file pada KMS. File itu sendiri terdapat 
pada File Server. Setiap kali terjadi 
penambahan dan perubahan data, file server 
mengirimkan notifikasi kepada Web Server 
KMS, sehingga pada KMS data yang 
ditampilkan selalu data yang terbaru. 

2. User KMS bisa melakukan browsing, 
mencari pengetahuan, menambah 
pengetahuan dan aktifitas lainnya yang 
dilakukan dengan cara mengakses alamat 
portal KMS yang telah ditentukan melalui 
web browser yang terdapat pada komputer 
user. 

3. Email server berfungsi untuk melakukan 
push email kepada KMS user. Push email 
yang dimaksud disini adalah mengirimkan 
informasi dalam bentuk email secara 
otomatis dengan jadwal yang telah 
ditentukan oleh pengelola KMS. Email 
server juga berfungsi untuk membantu 
registrasi user KMS.  

4. KMS bisa menampilkan data Business 
Intelligence (BI) yang terdapat pada Data 
Warehouse perusahaan. Namun data BI 
yang ditampilkan pada KMS hanya data 
tertentu saja, misalnya data tentang produk 
apa yang paling banyak dibeli, laporan 
tentang total penjualan selama periode 

tertentu. Tidak semua data BI ditampilkan 
pada KMS. 

5. Data Warehouse merupakan kumpulan data 
yang telah ditentukan, yang berasal dari 
beberapa database yang ada di perusahaan, 
misalnya database sistem informasi BSP 
Integrated System (BIS) Pusat dan dari 
database BIS cabang yang berada di kantor 
pusat, yang merupakan hasil replikasi dari 
berbagai cabang. 

6. KMS mempunyai database server 
tersendiri untuk menyimpan data yang 
terdapat pada KMS. 

Fungsionalitas KMS pada satu perusahaan 
dengan perusahaan lain bisa berbeda tergantung 
kepada kebutuhan dan kondisi di perusahaan 
tersebut. Sebelum menentukan fungsionalitas yang 
akan dibuat dalam KMS, perlu terlebih dahulu 
mengetahui kondisi, kebiasaan dan proses bisnis 
yang ada pada perusahaan, sehingga kita akan 
mudah menentukan fungsionalitas apa yang 
dibutuhkan perusahaan dalam KMS yang akan 
dibangun. 

Pembangunan KMS dalam sebuah perusahaan 
harus disesuaikan dengan strategi, visi dan misi serta 
proses bisnis yang ada pada perusahaan tersebut. 
Dibawah ini adalah beberapa aktifitas perusahaan 
yang mendasari perlu dibuatnya KMS dan 
fungsionalitas yang terdapat didalamnya. 

1. Karyawan sering melakukan sharing file 
melalui jaringan komputer. File disimpan 
di komputer salah satu karyawan, kemudian 
di-sharing melalui windows explorer yang 
terdapat pada komputernya dan karyawan 
lain bisa mengakses file tersebut melalui 
jaringan komputer. Hal ini mendasari perlu 
dibuatnya sebuah manajemen dokumen, 
sehingga akan lebih memudahkan 
karyawan dalam mengakses file tertentu 
yang selama ini disimpan di komputer 
karyawan, karena bila komputer karyawan 
tersebut dimatikan, maka file yang di-
sharing tersebut tidak akan bisa diakses. 

2. Penyebaran pengetahuan tacit berlangsung 
secara informal dan juga formal. 
Penyebaran secara formal biasanya melalui 
training dan upgrading yang dilakukan 
perusahaan setiap 6 bulan. Selama ini 
belum ada fasilitas khusus yang 
memungkinkan karyawan bisa bertukar 
pikiran untuk menyebarkan dan membagi 
pengetahuan yang dia miliki kepada 
karyawan lainnya. Untuk itu, dalam KMS 
yang akan dibangun, perlu dipikirkan 
sebuah media kolaborasi yang 
memungkinkan karyawan membagi ide, 
gagasan serta pengetahuan mereka untuk 
dapat dibagi kepada karyawan lainnya. 
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3. Berita-berita tentang kondisi terkini sangat 
dibutuhkan perusahaan, misalnya tentang 
regulasi pemerintah, prakiraan cuaca, berita 
tentang pesaing dan beberapa berita 
lainnya. Selama ini karyawan mengakses 
berita melalui internet, tapi tidak semua 
karyawan berhak mengakses internet yang 
disediakan perusahaan. Untuk itu perlu 
dibuat semacam fasilitas yang 
menampilkan berita-berita terbaru dari 
media masa dan internet yang bermanfaat 
bagi perusahaan. Ada seorang petugas 
khusus yang bertugas untuk memasukkan 
berita dan menampilkannya pada fasilitas 
KMS. 

4. Perusahaan sering mengalami kesulitan 
dalam menentukan personil yang akan 
bertanggungjawab untuk proyek tertentu, 
karena perusahaan tidak memiliki sebuah 
dokumentasi dan direktori keahlian 
karyawan. Saat ini pengetahuan tentang 
keahlian karyawan hanya menjadi 
pengetahuan tacit atasan karyawan yang 
bersangkutan, bahkan seringkali hanya 
menjadi pengetahuan tacit karyawannya 
saja. Untuk itu perlu dibuat semacam 
direktori keahlian karyawan, yang akan 
menampilan profil karyawan, keahliannya 
dan beberapa proyek atau tugas perusahaan 
yang pernah dia kerjakan. 

Perusahaan sudah memiliki fasilitas business 
intelligence (BI) yang sangat membantu para 
manajer dan top level management dalam membuat 
beberapa keputusan tertentu, baik itu keputusan 
jangka menengah dan jangka panjang.  

Namun fasilitas BI ini hanya bisa diakses oleh 
manajer dan top level management, sehingga 
pengetahuan yang ada pada BI hanya menjadi 
pengetahuan pihak manajemen.  

Beberapa data dari BI bisa menjadi 
pengetahuan yang bisa diakses tidak hanya oleh 
pihak manajemen, misalnya cabang mana yang 
penjualannya paling tinggi. KMS bisa 
mengakomodasi hal ini dengan menampilkan data 
business intelligence.  

Fasilitas business intelligence di KMS hanya 
bisa diakses oleh pihak tertentu, misalnya pihak 
manajemen perusahaan. Tapi sangat dimungkinkan 
pihak beberapa orang dari manajemen perusahaan 
menjadi seorang kontributor KMS dengan menulis 
pengetahuan yang bisa dikonsumsi oleh karyawan, 
sehingga data dari BI bisa menjadi sumber 
pengetahuan baru di KMS. 

Berdasarkan kondisi diatas, pada penelitian ini, 
penulis mengusulkan beberapa fungsionalitas yang 
harus ada pada KMS yang akan diterapkan pada PT. 
Bina San Prima. Gambar 3 bisa menggambarkan 
beberapa fungsionalitas yang diusulkan oleh penulis. 

 

 
Gambar. 3  Usulan fungsionalitas KMS di PT. Bina 
San Prima 
 

Penerapan KMS seringkali menemui kegagalan 
karena terlalu berfokus pada aspek teknologi. Dalam 
KMS ada tiga aspek penting yang bisa mendukung 
suksesnya sebuah KMS, yaitu people, process dan 
technology. Dalam banyak kasus, penerapan KMS 
seringkali terlalu berfokus pada aspek teknologi dan 
proses, sedangkan aspek manusianya terabaikan. Hal 
ini sering berakibat pada gagalnya penerapan KMS 
karena tidak didukung oleh manusianya. Untuk itu 
perlu dibuat sebuah skema yang bisa mendorong 
karyawan untuk bisa berkontribusi dalam KMS, 
diantaranya adalah dengan memberikan reward 
dalam bentuk insentif atau pengakuan tentang 
keahlian karyawan yang bersangkutan. Detail 
tentang jumlah dan bentuk insentif bisa disesuaikan 
dengan kebijakan dari perusahaan. 
 
5. Kesimpulan dan Saran 
 

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat 
ditarik beberapa kesimpulan, yaitu :  
a. Terbentuknya model KMS yang dapat 

diterapkan pada perusahaan dengan 
menggunakan infrastruktur dan pengetahuan 
yang sudah terdapat di perusahaan. Strategi 
perancangan KMS yang ada pada penelitian ini 
adalah pada perusahaan distributor dan 
consumer product. Perancangan KMS dimulai 
dengan pelaksanaan Audit KMS menggunakan 
Knowledge Management Assessment Kit 
(KMAK) yang dapat membantu mengetahui 
berbagai hal yang bisa mendukung kesiapan 
organisasi dalam menerapkan dan merancang 
KMS. Model KMS yang terbentuk terdiri dari 
usulan arsitektur KMS, fungsionalitas yang 
harus ada pada KMS, pembentukan tim KM. 
Model blueprint KMS yang dirancang pada 
penelitian ini menggunakan infrastruktur yang 
sudah ada pada perusahaan, sehingga 
perusahaan tidak mengeluarkan biaya lagi 
untuk membeli infrastruktur yang baru. 

b. Penelitian ini hanya terbatas sampai 
perancangan Model KMS, untuk selanjutnya 
bisa ditindaklanjuti dengan proses 
pembangunan KMS. Penerapan diharapkan 
akan membantu perusahaan dalam mengelola 
pengetahuan, sehingga bisa mengatasi 
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permasalahan yang timbul ketika orang yang 
memiliki pengetahuan keluar dari perusahaan. 
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Abstrak 

Binerisasi adalah tahapan preprocessing dalam pengolahan citra digital yang sangat penting. Tujuan proses 
binerisasi adalah menyederhanakan format representasi citra digital dari format citra grayscale menjadi format 
citra biner (hitam-putih). Representasi citra format biner merupakan format yang jauh lebih mudah dikenal baik 
oleh komputer atau pengguna. Kesulitan utama dari proses binerisasi adalah  mempertahankan sesedikit 
mungkin informasi yang hilang dari sebuah citra input saat mengubah citra input menjadi citra biner. Paper ini 
mencoba membandingkan hasil proses binerisasi dengan input berupa citra hasil rontgen struktur abnormal 
tulang telapak tangan manusia. Beberapa metode binerisasi digunakan untuk melakukan operasi binerisasi pada 
bagian abnormal tulang. Algoritma Niblack, Algoritma Otsu dan K-Mean merupakan algoritma-algoritma 
binerisasi yang akan dibandingkan untuk melihat keberhasilan menunjukkan segmen bagian tulang abnormal dan 
kecepatan dalam pemrosesan. Berdasarkan hasil pengujian pertama didapat informasi bahwa algoritma Otsu 
cukup menunjukkan kemampuan yang baik dalam proses binerisasi input foto rotgen dibanding K-Mean. 
Sebaliknya Niblack sama sekali tidak menunjukkan kesuksesan. Pengujian ke 2 dilakukan dengan memodifikasi 
nilai konstanta dari algoritma Niblack dan menunjukkan bahwa Niblack lebih menunjukkan kemampuan yang 
baik dibanding Otsu dan K-Mean. 
.   
 
Kata kunci : citra struktur tulang telapak tangan manusia, binerisasi, Niblack, Otsu, K-Mean 

 
 
 
 
1. Pendahuluan 
 

Suatu citra digital dalam bidang komputer 
merupakan hasil digitalisasi dari citra analog atau 
hasil penangkapan obyek visual. Di bidang 
kedokteran, citra rontgen merupakan citra hasil 
penangkapan visual struktur benda padat di tubuh  
yang berguna untuk mengetahui/melihat susunan 
tulang manusia. Hasil pengamatan citra rontgen 
dapat digunakan dokter dalam mengambil tindakan 
medis.  

Sebuah citra memiliki derajat keabuan, 
sehingga objek dan foreground dapat dilihat secara 
langsung karena terjadi perbedaan kedalaman warna. 
Sifat foto rontgen adalah terlihatnya objek jika objek 
mempunyai kepadatan molekul yang lebih padat. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 
melakukan perbandingan beberapa algoritma 
binerisasi terhadap struktur abnormal tulang telapak 
tangan manusia yaitu patah tulang, tulang bergeser 
dan tulang retak. 

 Hasil perbandingan dari beberapa algoritma 
binerisasi diharapkan dapat membantu mendeteksi 

kelainan (abnormal) struktur tulang telapak tangan 
manusia,  patah tulang, retak kasar, retak halus dan 
tulang bergeser. 

Pengertian struktur abnormal tulang sendiri 
adalah bentuk gangguan pada susunan tulang normal 
dan menyebabkan aktivitas yang berkait dengan 
peranan tulang menjadi terganggu. 

Salah satu penyebab struktur abnormal adalah 
fraktura akibat benturan, kelebihan beban, tekanan, 
dan lain sebagainya. Fraktura tulang sederhana yaitu 
keretakan tulang yang tidak melukai organ-organ 
yang ada di sekelilingnya. Fraktura kompleks adalah 
keretakan tulang yang menyebabkan luka pada 
organ di sekitarnya. 

Kelainan bentuk tangan dapat disebabkan oleh 
sebuah luka atau bisa dihasilkan dari gangguan yang 
lainnya. Kelainan bentuk akibat luka harus dengan 
segera diobati, bila mungkin. Sebaliknya, kelainan 
bentuk yang tidak disebabkan luka cenderung tidak 
bereaksi terhadap pengobatan sederhana seperti 
pembebatan ataupun berolahraga, bahkan sering kali 
membutuhkan operasi. Hasil rontgen sudah barang 
tentu menjadi masukan awal yang sangat memegang 

No Makalah : 240
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peran penting untuk keputusan pengobatan 
selanjutnya. Citra masukan awal ini perlu 
mengalami peningkatan seperlunya agar dapat 
memberikan masukan informasi yang cukup jelas 
sedemikian rupa membantu proses pengambilan 
keputusan selanjutnya. 

Beberapa contoh gambar hasil rontgen struktur 
abnormal tulang telapak tangan manusia yang masuk 
jenis fraktura adalah seperti pada Gambar 1. : 

 

  
 

  
Gambar 1.  

  
2. Citra Digital Dan Pengolahan Citra Digital 
 

Citra atau Image merupakan istilah lain dari 
gambar, yang merupakan informasi berbentuk 
visual. Citra (image) adalah gambar pada bidang dua 
dimensi. Ditinjau dari sudut pandang matematis, 
citra merupakan fungsi menerus (continue) dari 
intensitas cahaya pada bidang dua dimensi. 

Pengolahan citra digital adalah pemrosesan 
citra menjadi citra yang lain dengan kualitas yang 
lebih baik, yaitu pemrosesan pada usaha untuk 
memanipulasi. Citra yang telah menjadi gambar lain 
menggunakan algoritma atau teknik tertentu. 
Pengolahan citra mempunyai tujuan yaitu:  
a. Proses memperbaiki kualitas citra agar mudah 

diinterpretasikan oleh manusia atau komputer  
b. Teknik pengolahan citra dengan 

mentrasformasikan citra menjadi citra lain  
c. Pengolahan citra merupakan proses awal dari 

komputer visi 
Dalam hal ini, citra f(x,y) diperoleh secara 

diskrit dan kemudian dikuantisasi. Maka akan 

diperoleh suatu citra baru,  (m,n) ∈→ I dengan m,n  
I; di mana I adalah himpunan bilangan bulat 
(integer). 

Ada beberapa hal yang penting didalam 
pengolahan citra digital, antara lain: teknik-teknik 
pengambilan citra, model citra digital, sampling dan 
kuantitasi, histogram, proses filtering, perbaikan 
citra sampai pada pengolahan citra digital yang lebih 
lanjut seperti segmentasi, image clustering dan 
ekstrasi ciri. 
 
3. Representasi Citra 

 
Citra digital dapat direpresentasikan dalam 

bentuk format penyajian. Masing-masing format 
penyajian memiliki kekurangan dan kelebihan. 
Berikut adalah penyajian representasi citra digital. 
a. Citra biner merupakan fungsi(x,y) sebagai 

fungsi tingkat biner dari piksel 
b.  Citra monokrom merupakan fungsi f(x,y) sebagai 

fungsi tingkat keabuan, sebuah fungsi 2 dimensi 
dengan x menyatakan variabel baris, dan y 
variabel kolom. 

c. Citra Multispektral merupakan citra berwarna 
yang biasanya dinyatakan dalam tiga komponen 
warna yaitu RGB.  

Citra sebagai keluaran suatu system perekam data 
dapat bersifat optik => foto dan sinyal analog => 
sinyal video dengan gambar pada monitor TV dan 
bersifat digital sehingga dapat langsung disimpan 
pada suatu media penyimpan digital. 
 
4. Citra Hasil Rontgen 
 

Citra rontgen merupakan citra hasil gambar 
dari tulang manusia yang diambil  dengan 
menggunakan sinar X. Citra rontgen digunakan 
dalam bidang kesehatan untuk mengetahui/melihat 
susunan tulang manusia. Citra rontgen suatu struktur 
tulang digunakan oleh para dokter untuk melihat 
adanya kelainan susunan tulang pasien dan 
memperkirakan tindakan medis apa yang harus 
diambil, seperti patah tulang, keretakan tulang 
hingga pergeseran tulang dari posisi seharusnya.  

Gambar 2. dibawah ini adalah hasil scanning 
sebuah citra rotgen struktur tulang telapak tangan 
manusia. 

 
 

 

 
 
 

Gambar 2. 
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5. Struktur Tulang Telapak Tangan Manusia 
 

Tulang telapak tangan terdiri dari beberapa 
ruas dan persendian. Struktur seperti inilah yang 
menyebabkan jari-jari dapat bergerak secara bebas. 
Secara umum jumlah struktur tulang telapak tangan 
manusia tersusun dari 32 tulang. Gambar 3 dibawah 
ini adalah struktur tulang telapak tangan manusia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
 

Gambar 3. 
 
6. Binerisasi Citra Digital 

 
Citra biner merupakan citra yang telah melalui 

proses pemisahan piksel – piksel berdasarkan derajat 
keabuan yang dimiliki. Apabila citra input berbentuk 
citra multispektral maka perlu dilakukan proses 
konversi citra multispektral kedalam bentuk citra 
monokrom atau citra grayscale atau citra keabuan.  
Pembentukan citra biner memerlukan nilai batas 
keabuan (treshold) yang akan digunakan sebagai 
nilai patokan. Setiap pixel yang memiliki derajat 
keabuan lebih besar dari nilai ambang batas  akan 
diberi nilai 1 dan sebaliknya piksel dengan nilai 
derajat keabuan lebih kecil dari nilai ambang batas 
akan diberi nilai 0. 

Rumusan matematika untuk proses binerisasi 
secara umum adalah sebagai berikut: 

 

 








Tyxfa

Tyxfa
yxf

),(,

),(,
',

2

1   (1) 

 
Jika a1 = 0 dan a2 = 1 serta dimisalkan suatu 

citra memiliki gray level 256 dan akan dipetakan 
menjadi citra biner, maka fungsi fungsi 
transformasinya adalah sebagai berikut: 

 

2

Graylevel
T   (2) 

 
Maka rumus matematika dari operasi biner 

untuk asumsi diatas adalah sebagai berikut: 
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yxf

yxf
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Kesulitan umum dari proses binerisasi adalah 

mempertahankan sesedikit mungkin informasi visual 
yang hilang akibat proses konversi dari citra 
keabuan kedalam citra hitam-putih. Nilai ambang 
(treshold) harus ditemukan sedemikian rupa 
sehingga informasi visual tetap dapat terjaga atau 
bahkan lebih dapat ditingkatkan makna intuitifnya. 
Proses-proses binerisasi pada algoritma-algoritma 
binerisasi menitikberatkan pada upaya menjaga atau 
meningkatkan makna intuitif sebuah citra biner dari 
inputan citra keabuan.  
 
7. Algoritma Binerisasi Niblack 
 

Metode Niblack bekerja dengan melakukan 
verifikasi nilai ambang pada gambar, berdasarkan 
nilai mean (m) dan standar deviasi (s) yang dihitung 
dari nilai pixel terkecil dari tetangganya 

Rumus matematika algoritma Niblack adalah 
sebagai berikut: 

 
Ti = m + k.s  (4) 

 
Keterangan atas rumusan diatas adalah sebagai 
berikut: 

Ti : Nilai ambang. 
m : rata-rata  
k : konstanta (-0.2) 
s : Standar deviasi 
 

8. Algoritma Binerisasi Otsu 
 

Tujuan dari metode  Otsu adalah membagi 
histogram citra gray level kedalam dua daerah yang 
berbeda secara otomatis tanpa membutuhkan 
bantuan user untuk memasukkan nilai ambang. 
Pendekatan yang dilakukan oleh metode otsu adalah 
dengan melakukan analisis diskriminan yaitu 
menentukan suatu variabel yang dapat membedakan 
antara dua atau lebih kelompok yang muncul secara 
alami. Analisis diskriminan akan memaksimumkan 
variable tersebut agar dapat membagi objek latar 
depan (foreground) dan latar belakang (background). 

Formula dari metode binerisasi Otsu adalah 
mengelompokkan gray level suatu citra dalam dua 
kelas yaitu C0 dan C1. Di gray level (t) kelas akan 
terdiri dari  C1 = {0,1, 2,…t}  dan C2 = {t +1,t + 
2,…L}. Dimana L adalah total gray level dari citra 
digital tersebut. Sedangkan intensitas piksel di gray 
level akan ditandai dengan ni dan total piksel di citra 
adalah n. Probabilitas pada suatu level i dapat 
dinyatakan  dengan persamaan sebagai berikut : 
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Kelas C0 dan C1 adalah normalisasi antara 

foreground  dan background, sedangkan probablitas 
kedua kelas adalah sebagai berikut : 
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Nilai mean dalam kedua kelas C0 dan C1 dapat 

dihitung dengan persamaan sebagai berikut :    
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Langkah selanjutnya adalah kalkulasi nilai 

within-class variance dengan cara menjumlahkan 
varian dari dua kelas tersebut. Persamaannya adalah: 

 

1100 ..  T  (8) 
110   

 
9. Algoritma Binerisasi K-Mean 
 

Pengertian dari K-Mean Clustering adalah, K 
dimaksudkan sebagai konstanta jumlah cluster yang 
diinginkan, Means dalam hal ini berarti nilai suatu 
rata-rata dari suatu grup data yang dalam hal ini 
didefinisikan sebagai cluster, sehingga K-Means 
Clustering adalah suatu metode penganalisaan data 
atau metode data mining yang melakukan proses 
pemodelan tanpa supervisi (unsupervised) dan 
merupakan salah satu metode yang melakukan 
pengelompokan data dengan sistem partisi. Metode 
K-Means berusaha mengelompokkan data yang ada 
kedalam beberapa kelompok, dimana data dalam 
satu kelompok mempunyai karakteristik yang sama 
satu sama lainnya dan mempunyai karakteristik yang 
berbeda dengan data yang ada didalam kelompok 
yang lain. 

Dasar algoritma K-means adalah sebagai 
berikut : 
a. Tentukan nilai k sebagai jumlah klaster yang 

ingin dibentuk. 
b. Inisialisasi  k sebagai centroid yang dapat 

dibangkitkan secara random. 
c. Hitung jarak setiap data ke masing-masing 

centroid menggunakan persamaan Euclidean 
Distance yaitu sebagai berikut : 

 
  (9) 
 
 

 
d. Kelompokkan setiap data berdasarkan jarak 

terdekat antara data dengan centroidnya. 
e. Tentukan posisi centroid baru (k) 
f. kembali ke langkah 3 jika posisi centroid baru 

dengan centroid lama tidak sama. 
 
10. Analisi Hasil Pengujian  
 

Input pengujian berupa beberapa citra digital 
hasil rontgen struktur abnormal tulang telapak 
tangan manusia.  

Ada 3 kelompok struktur abnormal tulang 
telapak tangan manusia (menurut identifikasi 
paramedis) yang dipergunakan sebagai materi input 
percobaan yaitu: 

a. tulang bergeser (2 model citra) 
b. tulang retak (2 model citra) 
c. tulang patah (9 model citra) 
   
Adapun beberapa hasil binerisasi struktur 

abnormal tulang telapak tangan manusia seperti 
Tabel 1.  berikut ini:  

 
Tabel 1. 

Input Niblack Otsu K-Mean 

 
 

   

 

 
 
Penilaian tingkat kesuksesan dibagi menjadi 3 

kelompok, yaitu: tdk sukses, krg sukses dan sukses. 
Penilaian setiap hasil percobaan dilakukan secara 
intuitif dan bersama dengan 2 orang staff paramedis. 
Tabel hasil pengujian pertama adalah seperti Tabel 2 
berikut: 

 
Tabel 2. 

Input Niblack Otsu K-Mean 
tul_ges1 tdk sukses sukses Sukses 
tul_ges2 tdk sukses sukses Sukses 
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tul_ret1 tdk sukses krg sukses tdk sukses 
tul_ret2 tdk sukses Krg sukses tdk sukses 
tul_pat1 tdk sukses sukses Sukses 
tul_pat2 tdk sukses sukses Sukses 
tul_pat3 tdk sukses sukses krg sukses 
tul_pat4 tdk sukses sukses sukses 
tul_pat5 tdk sukses sukses sukses 
tul_pat6 tdk sukses sukses krg sukses 
tul_pat7 tdk sukses sukses sukses 
tul_pat8 tdk sukses sukses sukses 
tul_pat9 tdk sukses sukses sukses 
 

Percobaan diatas dilakukan dengan konstanta 
Niblack standar (k=-0,2) untuk algoritma Niblack. 
Modifikasi nilai konstanta pada algoritma Niblack 
ternyata memberi hasil yang lain (k=0,2 dan k=0,5). 
Tabel 3 adalah berisi informasi gambar hasil 
binerisasi algoritma Niblach dengan kontanta:  
k= 0,2; k=-0,5; k=0,2 dan k=0,5. 
 

Tabel 3. 
k = -0,2 k = -0,5 k = 0,2 k = 0,5 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

Hasil proses binerisasi Niblack dengan nilai 
konstanta = -0,5 menunjukkan gambar output 
kosong (hanya warna putih). Tabel 4 adalah hasil 
pengujian 2 dengan hasil sebagai berikut: 

 
Tabel 4. 

Input Niblack Otsu K-Mean 
tul_ges1 sukses sukses sukses 
tul_ges2 sukses sukses sukses 
tul_ret1 sukses krg sukses tdk sukses 
tul_ret2 sukses Krg sukses tdk sukses 
tul_pat1 sukses sukses sukses 
tul_pat2 sukses sukses sukses 
tul_pat3 sukses sukses krg sukses 
tul_pat4 sukses sukses sukses 
tul_pat5 sukses sukses sukses 
tul_pat6 sukses sukses krg sukses 
tul_pat7 sukses sukses sukses 
tul_pat8 sukses sukses sukses 
tul_pat9 sukses sukses sukses 

 

Sedangkan perbandingan waktu proses dilihat 
melalui hasil pengujian yang dilakukan sebanyak 5 
kali pengujian dimana setiap pengujian diberikan 13 
model input pada masing-masing ketiga algoritma 
binerisasi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa 
algortima Otsu yang paling cepat disusul K-Mean 
dan yang paling lambat adalah Niblack. 

Tabel 5 yang ada dibawah ini menunjukkan 
perbandingan waktu proses untuk 3 model resolusi 
gambar input. 
 

Tabel 5. 
Tingkat 
resolusi 

Rata-rata waktu proses (milidetik) 
Niblack Otsu K-Mean 

446 x 692 96.8 87.4 87.4 
540 x 837 131 119 121.8 
665 x 1031 184 159.2 168.8 
 

Berdasarkan tabel diatas juga dapat dilihat 
bahwa semakin tinggi tingkat resolusi citra input 
akan menyebabkan semakin besar pula waktu yang 
dibutuhkan untuk melakukan proses binerisasi. 
 
11. Kesimpulan Dan Saran 

Berdasarkan hasil pengujian dapat diketahui 
bahwa algoritma Otsu memiliki peluang untuk 
dipergunakan sebagai operasi binerisasi pada input 
citra rontgen. Namun algoritma Niblack lebih 
menunjukkan potensinya dengan memodifikasi nilai 
konstanta pada algoritma tersebut, ini berarti perlu 
campur tangan lain.  

Algoritma binerisasi yang lain dapat diuji ulang 
dengan algoritma Otsu dan “Niblack termodifikasi” 
untuk mendapatkan jenis algoritma yang cukup baik 
untuk operasi binerisasi pada kasus lanjut yaitu 
pendeteksi lokasi struktur abnormal tulang telapak 
tangan manusia. 
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Abstrak 
 

Terdapat kesepakatan bersama bahwa NFR merupakan salah satu faktor kritis dalam suksesnya proyek 
pembangunan perangkat lunak. Oleh karena itu sangat penting untuk mendeteksi dan menganalisis konflik dalam 
NFR secara dini. Dalam proses pengembangan perangkat lunak, NFR jarang diperlakukan sebagai elemen “kelas 
utama” seperti kebutuhan fungsional, dengan kata lain pendekatan NFR pada umumnya sering terabaikan. 
Penyebab utama timbulnya konflik yaitu keterlibatan beberapa pemangku kepentingan dalam menetapkan NFR 
sehingga menyebabkan sering terjadi konflik dan kontradiksi. Pernyataan singkat dari masalah yang kami ajukan 
adalah bagaimana mengidentifikasi konflik antara NFR. Solusi yang ingin kami ajukan adalah mengidentifikasi 
konflik berbasis standar internasional ISO/IEC 9126 dengan peta matriks. Model ISO/IEC 9126 dinyatakan lebih 
lengkap dan bermanfaat sehingga dapat mengurangi kebingungan dalam menentukan aspek kualitas. Sistem ini 
terdiri dari tiga proses utama yaitu pengkategorian NFR kedalam ISO, memetakan atribut kualitas kedalam 
atribut fungsional, dan identifikasi konflik. Diharapkan, dengan solusi ini akan dihasilkan metode yang tentunya 
dapat membantu pemangku kepentingan dalam mengembangkan produk perangkat lunaknya tanpa terhambat 
konflik yang bisa terjadi dalam NFR karena konflik sudah teridentifikasi secara dini. 
 
Kata kunci : NFR, deteksi konflik, kebutuhan fungsional, ISO/IEC 9126, atribut kualitas, atribut fungsional 
 
 
1. Pendahuluan  
 

Konflik bisa terjadi dimana saja, tidak 
terkecuali dalam kebutuhan non-fungsional (non-
functional requirement) yang selanjutnya dalam 
tulisan ini disebut NFR. Terdapat kesepakatan 
bersama bahwa NFR adalah salah satu faktor kritis 
dalam suksesnya proyek pembangunan perangkat 
lunak [1]. Oleh karena itu sangat penting untuk 
mendeteksi dan menganalisis secara dini perihal 
konflik dalam NFR.  Dalam proses pengembangan 
perangkat lunak, NFR jarang diperlakukan sebagai 
elemen “kelas utama” seperti kebutuhan fungsional, 
[1], hal ini terutama disebabkan oleh posisi NFR 
yang cenderung menjadi tersebar diantara beberapa 
modul, ketika mereka dipetakan. 

NFR seringkali dapat berpengaruh dalam arti 
untuk mencapai satu NFR dapat membantu atau 
menghambat pencapaian NFR lain pada 
fungsionalitas tertentu. NFR sering dinyatakan 
dengan cara non-standar (dalam bahasa alami) dan 
kacau (chaotic), serta belum dianalisis dengan baik 
[2]. Penyebab utama timbulnya konflik yaitu 
keterlibatan beberapa pemangku kepentingan dalam 
menetapkan NFR sehingga menyebabkan sering 
terjadi konflik dan kontradiksi. NFR sulit untuk 
dievaluasi oleh pemangku kepentingan dikarenakan 
mungkin diinterpretasikan dalam konteks yang 
berbeda. Melakukan analisis konflik NFR 
merupakan hal penting dalam proyek pengembangan 
perangkat lunak yang besar [3].  

Pernyataan singkat dari masalah yang kami 
ajukan adalah bagaimana mengidentifikasi konflik 
antar NFR. Solusi yang ingin kami ajukan adalah 
mengidentifikasi konflik berbasis model kualitas 
standar internasional ISO/IEC 9126 dengan peta 
matriks. Kerangka kerja ini menyediakan suatu 
sistem identifikasi konflik NFR secara dini untuk 
menghindari subjektivitas analis. Model ISO/IEC 
9126 dinyatakan lebih lengkap dan bermanfaat 
sehingga dapat mengurangi kebingungan dalam 
menentukan aspek kualitas [2]. Sistem ini terdiri dari 
tiga proses utama yaitu pengkategorian NFR 
kedalam ISO, memetakan atribut kualitas ke atribut 
fungsional, dan identifikasi konflik. 

Diharapkan, dengan solusi ini akan dapat 
membantu pemangku kepentingan dalam 
mengembangkan  produk perangkat lunaknya tanpa 
terhambat konflik yang bisa terjadi dalam NFR 
karena konflik sudah teridentifikasi secara dini. 

 
2. Kajian Literatur 
 Terdapat beberapa penelitian tentang 
identifikasi konflik dalam NFR. Pertama identifikasi 
konflik antar NFR menggunakan Peta Matriks [4]. 
Penelitian ini mengusulkan model baru dalam 
mengidentifikasi konflik antar NFR yaitu dengan 
mekanisme matriks. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengidentifikasi konflik palsu, menurunkan 
overhead dokumen, dan memelihara transparansi 
konflik yang teridentifikasi.  
 Penelitian selanjutnya yaitu metode analisis 
konflik NFR berbasis ontology [3]. Pada metode ini, 

No Makalah : 241
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ontologi diadopsi untuk merepresentasikan struktur 
pengetahuan. Penelitian ini mengajukan aturan yang 
menggunakan ontologi dan metadata untuk 
menganalisis konflik NFR secara sistematis dan 
efektif.  

Dalam penelitian pertama, konflik yang 
diidentifikasi pada atribut fungsional dan kualitas 
level bawah diperoleh dari modifikasi hirarki 
diagram atribut fungsional dan kualitas dalam 
penelitian sandana [5]. Dalam penelitian kedua, 
pembangunan aturan yang membutuhkan ketelitian 
sangat tinggi dirasa sulit untuk dimplementasikan. 
Atribut fungsional yang digunakan oleh Abdul [4] 
adalah “search” dari sistem mesin pencari. Kali ini, 
kami mencoba menggunakan studi kasus berbeda 
yaitu dengan dataset Waterloo yang terdiri dari 23 
dokumen kebutuhan, 1096 atribut fungsional dan 
209 atribut kualitas. Dataset Waterloo merupakan 
kumpulan kebutuhan untuk membangun sistem 
VIOP. Tetapi dalam makalah ini kami hanya 
menggunakan contoh dokumen 1 dari 23 dokumen 
yang ada.  

Permasalahan utama dari kedua penelitian 
tersebut adalah membutuhkan subjektifitas yang 
besar, karena posisi NFR cenderung tersebar dalam 
dokumen kebutuhan. Permasalahan kedua adalah 
banyaknya aspek kualitas yang ditawarkan oleh 
model-model kualitas seperti model McCall, Boehm, 
Dromey, FURPS, BBN, dan Star menyebabkan 
kebingungan dalam menentukan aspek kualitas [6], 
sehingga dibutuhkan suatu model standar. Oleh 
karena itu peneliti mencoba menggunakan atribut 
kualitas berstandar internasional yaitu ISO/IEC 9126 
[7]. Model kualitas ISO 9126 dinyatakan lebih 
lengkap dan bermanfaat, setidaknya ada dua alasan 
utama yang dikemukakan dalam literatur. Pertama, 
Behkamal [8] menyatakan model ISO terlihat lebih 
lengkap daripada model-model lain dan bebas dari 
kekurangan lainnya. Kedua, Al-Qutaish [9] 
menyatakan model kualitas ISO 9126 lebih 
bermanfaat karena telah dibangun berdasarkan pada 
konsensus dan persetujuan internasional dari semua 
negara anggota organisasi ISO. Dikarenakan 
luasnya cakupan atribut kualitas, kami hanya fokus 
menganalisis konflik pada atribut “Functionality” 
dan “Eficiency”.  
 

3. Kerangka Kerja yang diajukan 
 
Rancangan penelitian yang kami ajukan 

digambarkan pada Gambar 1. Terdapat tiga proses 
utama yaitu pengkategorian NFR kedalam ISO, 
pemetaan atribut fungsional ke atribut kualitas dan 
identifikasi konflik. 

 
Gambar 1. Rancangan Penelitian 

 
Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam 

penelitian ini adalah hasil modifikasi dari Abdul [4], 
yaitu sebagai berikut.  
a) Menentukan bentuk terstruktur NFR level atas  

dan mengidentifikasi atribut fungsional dan 
kualitas pada setiap kebutuhan. Bentuk 
representasi terstruktur untuk pernyataan 
kebutuhan diadopsi dari Abdul [4] yaitu: 
1) Quality attribute [subject S] of functionality 

should be [verb V] constraint; dan 
2)  Functionality should have [verb V] 

constraint quality attribute 

Dimana S adalah atribut kualitas dan V adalah 
atribut fungsional. 
 

b) Pengkategorian dokumen NFR kedalam atribut 
ISO. Pada proses ini, kami mengacu pada 
penelitian yang dilakukan oleh Abran[6]. Dalam 
penelitian ini, menspesifikasikan kriteria atribut 
kualitas yang terkait untuk dipilih berdasarkan 
karakteristik dan sub-karakteristik pada model 
ISO 9126. Domain yang dihasilkan tersebut kami 
jadikan rujukan untuk memilih kebutuhan yang 
mana yang sesuai dengan karakteristik pada 
model ISO. 
 

c) Membuat hirarki atribut fungsional dan 
mengidentifikasi fungsionalitas level bawahnya 
Fungsionalitas level atas dalam penelitian ini 
adalah VOIP SYSTEM seperti pada Gambar 2. 
 

d) Membuat hirarki atribut kualitas berdasarkan 
model kualitas ISO/IEC 9126. Penulis membatasi 
atribut kualitas hanya pada “Functionality” dan 
“Reliability”. Hirarki Atribut kualitas Level atas 
adalah Quality seperti Gambar 3. 
 

e) Identifikasi konflik dengan matriks kualitas-ke-
kualitas. Tabel 1 merupakan matriks identifikasi 
konflik antar atribut kualitas. Pada Tabel ini, “x” 
menandakan atribut kualitas yang konflik. 

Identifikasi  konflik 
antar atribut kualitas 

ISO/IEC 9126 dengan 
peta matriks 

Dokumen 
NFR 

Dokumen 
ISO/IEC 9126 

Kategori NFR 
kedalam atribut ISO 

Konflik? 
Potensial konflik 
teridentifikasi 

NFR non-
konflik

Y

Tidak

Tahap preproses  

Kontribusi utama penelitian 
Analisis atribut yang konflik dan tidak 

Identifikasi 
konflik dengan 

peta matriks

Metode: Abran [6], “Usability 
Meanings and Interpretations in 

ISO Standards” 

Pemetaan atribut 
fungsional ke 

atribut kualitas 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2012, STMIK - STIKOM Bali 23-25 Pebruari 2012 

935 
 

Analisa dan deteksi konflik yang kami lakukan 
dengan memperhatikan hubungan antar atribut 
kualitas. Menurut kami, jika atribut 
diintegrasikan kedalam sebuah frase kebutuhan 
dengan struktur kalimat yang sama yakni 
“security of software should be high” dan “fault 
tolerance of software should be high” maka, 
kedua kebutuhan tersebut konflik. Jadi atribut 
security mempunyai konflik dengan atribut fault 
tolerance. Dikarenakan keamanan (security) 
sebuah perangkat lunak hendaknya memiliki 
nilai yang tinggi sedangkan toleransi kesalahan 
(fault tolerance) tidak boleh tinggi. Jika fault 
tolerance bernilai tinggi maka akan sering terjadi 
kesalahan pada sistem karena mempunyai 
toleransi kesalahan yang tinggi. Demikian juga 
dengan sub atribut accuracy dan fault tolerance. 
Jika dilakukan proses seperti diatas, maka kedua 
atribut tersebut konflik karena ketepatan 
(accuracy) perangkat lunak harus bernilai tinggi 
dan sebaliknya, fault tolerance harus bernilai 
rendah. 
 

VOIP SYSTEM

GRANT ADMIN

Ability originate 
and recieve calls

Allert Error

call record

Manage Account

admin log

Dials

phone number 
group areas

grant admin access 
through system console

Find phone number

Find ip add
asociate phone 
number and ip
Map ip and phone number 
to costumer account

Block calls
Allow calls

system allert admin 
of any error that occur
Reset any phone
system run fault test automaticly
admin set max number 
connection between phone
all error message will be 
assigned severity levels
system store records calls
print bill
warning on next biil if costumer
 fail to make abill payment
print out bill at end of 
costumers billing period
admin assign billing plan to cost
admin can create new billing plan
user can call admin any time
admin can create administratif account
admin can create costumer account
suspend user's account
cancel costumer's account

account suspended <30 days 
automatically become calcelled
admin can reverse the 
suspension costumer accounts

admin can log out of system console
automatically logout if 
admin inactive for 5minutes
system only allow one admin logged at one time
admin should be able to access
the system console througH TCP/IP 
user able to dial number to make a call

system ensure the number current 
connection < max number allowable 
connection before new call

system can establish connection
 between two phone
system can disconnect a call between 2 phone
system able to detect a 
phone is left of the hook

long distance charge

VOIP SYSTEM

 
 

Gambar 2. Hirarki atribut fungsional 
 

QUALITY

Functionality

Reliability

Suitability
Accuracy
Interoperability
Security
Functionality compliance

Maturity
Fault Tolerance
Recoverability
Reliability compliance

QUALITY

 
Gambar 3 Hirarki atribut Kualitas 

f) Pemetaan atribut kualitas ke atribut fungsional. 
Identifikasi potensial konflik dengan memetakan 
atribut kualitas level bawah pada fungsionalitas. 
Pemetaan dilakukan dengan mengintegrasikan 
bentuk terstruktur NFR yang sudah ditentukan 
sebelumnya. Seperti “quality of voip system 
should be high”. Kemudian bentuk tersebut 
dipecah ke level bawahnya dengan mengganti 
frase “quality of” dengan sub-atribut kualitas 
“suitability of” dst. Atribut fungsional level 
tinggi adalah “VOIP System” dan atribut kualitas 
level bawah adalah “suitability”, “security” dan 
seterusnya seperti ditunjukkan pada Tabel 2. 
 

g) Identifikasi konflik fungsional ke kualitas.  
Pada tahap ini atribut yang dipetakan 
merupakan atribut fungsional level bawah dan 
atribut kualitas level bawah. Kami mereduksi 
atribut fungsional yang digunakan dalam 
pemetaan Tabel 3 dikarenakan untuk efisiensi 
proses transformasi. Reduksi atribut fungsional 
yang kami lakukan dikarenakan menurut 
analisis kami atribut tersebut tidak terkait 
dengan atribut kualitas (accuracy dan security), 
sehingga kami hanya memilih atribut yang 
mempunyai fungsionalitas terpenting sesuai 
dengan atribut accuracy dan security. Pada 
Tabel 3, ‘x’ menandakan atribut saling konflik 
dan ‘o’ menandakan tidak konflik 

 
Tabel 1. Matriks identifikasi konflik kualitas-
kualitas 

  Quality to Quality 

FUNCTIONALITY RELIABILITY 

Su
it

ab
ili

ty
 

A
cc

ur
ac

y 

In
te

ro
pe

ra
bi

li
ty

 

S
ec

ur
ity

 

Fu
nc

tio
na

li
ty

 
C

om
pl

ia
nc

e 

M
at

ur
ity

 

F
au

lt
 T

ol
er

an
ce

 

R
ec

ov
er

ab
il

it
y 

R
el

ia
bi

li
ty

 
C

om
pl

ia
nc

e 

FU
N
C
TI
O
N
A
LI
TY

 

Suitability                   
Accuracy             x     
Interoperability                   
Security             x     
Functionality 
Compliance                   

R
EL
IA
B
IL
IT
Y
  Maturity                      

Fault Tolerance   x   x              

Recoverability                      

Reliability 
Compliance                           
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Tabel 2. Pemetaan atribut kualitas ke fungsional 

NFR 
level 
atas 

NFR level 
bawah 

Atribut 
kualitas level 
bawah yang 

konflik 

Non-konflik 
NFR 

Quality 
of VIOP 
system 
should 
be high 

Suitability of 
VOIP System 
should be high 

Accuracy of 
VOIP System 
should be high 
vs Fault 
tolerance of 
VOIP System 
should be high 

Suitability of 
VOIP System 
should be high 

Accuracy of 
VOIP System 
should be high 

Interoperability 
of VOIP System 
should be high 

Interoperability 
of VOIP System 
should be high 

Recoverability 
of VOIP System 
should be high 

Security of VOIP 
System should be 
high 

Security of 
VOIP System 
should be high 
vs Fault 
tolerance of 
VOIP System 
should be high 

  

Maturity of VOIP 
System should be 
high   
 
Fault tolerance 
of VOIP System 
should be high   

  

 
Recoverability of 
VOIP System 
should be high 

 
Tabel 3. Matriks identifikasi konflik fungsional - 

kualitas 

Functionality / Quality Accuracy 
Fault 

Tolerance 
Security 

Grant admin access 
through system console  

x x x x 

Find phone number x x o o 
Find ip address x x o o 
Map ip and phone number 
to costumer account  

x x o o 

Print bill  x x x x 
Print out bill at end of 
costumers billing period  

x x x x 

Admin can create new 
billing plan 

o o o o 

Suspend user's account  x x x x 

Cancel costumer's account x x x x 

Admin can reverse the 
suspension costumer 
accounts 

x x x x 

System only allow one 
admin logged at one time  

x x x x 

System able to detect a 
phone is left of the hook 

x x o o 

Long distance charge x x x x 

 
h) Pemetaan  identifikasi konflik fungsional-

kualitas. 
Setelah melakukan identifikasi konflik 
fungsional–kualitas dengan matriks, maka 
dilakukan identifikasi konflik dengan memetakan 
NFR. Dengan mengacu pada Tabel 3, accuracy 
dan security mempunyai konflik dengan atribut 
yang sama yaitu fault tolerance, atribut kualitas 
dipetakan ke atribut fungsional level bawah. 
Dengan demikian, pemetaan yang dilakukan 
menghasilkan konflik yang berpotensi terjadi 
dalam atribut kualitas yaitu: 

i. “Accuracy of find ip address should be high” 
versus “fault tolerance of find IP address 
should be high” 
Penjelasan: konflik NFR yang teridentifikasi 
pada poin (i), mempunyai alasan seperti 
berikut ini. Ketepatan (accuracy) untuk 
melakukan pencarian alamat IP harus tinggi, 
sedangkan toleransi kesalahanya harus 
bernilai rendah. Jika toleransi kesalahan 
tersebut bernilai tinggi, maka akan sering 
terjadi kesalahan dalam proses pencarian 
alamat IP tersebut. 

ii. “Accuracy of Print bill should be high” 
versus “Fault Tolerance of Print bill  should 
be high” 
Penjelasan: NFR pada poin (ii) dikatakan 
konflik, karena dalam mencetak tagihan (bill) 
diharuskan mempunyai ketepatan yang tinggi 
sedangkan fault tolerance nya harus bernilai 
rendah. Maka dikawatirkan akan sering 
terjadi kesalahan dalam proses tersebut. 
Misalnya kesalahan dalam mencetak tagihan 
costumer A tetapi yang tercetak tagihan 
kostumer B. Hal ini tentunya sangat tidak 
diinginkan. Oleh karenanya kedua NFR 
tersebut dinyatakan konflik 

iii. “Security of long distance charge should be 
high” versus “fault tolerance of long distance 
charge should be high” 
Penjelasan: NFR pada poin (iii) dinyatakan 
konflik karena keamanan (security) pada 
penentuan biaya jarak jauh harus tinggi, 
sedangkan fault tolerance nya harus rendah. 
Jika NFR ini dibiarkan maka dikawatirkan 
kesalahan dalam penentuan biaya jarak jauh 
akan terjadi. 

iv. “Security of System only allow one admin 
logged at one time should be high” versus 
“Security of System only allow one admin 
logged at one time  should be high” 
Penjelasan: NFR pada poin (iv) juga 
dinyatakan konflik karena sama-sama 
mempunyai nilai tinggi. Seharusnya hanya 
securitynya saja sedangkan fault tolerance 
harus bernilai rendah. Dikawatirkan jika 
toleransi kesalahan pada system yang hanya 
mengijinkan seorang admin login dalam 
waktu yang sama, maka akan sering terjadi 
kesalahan yaitu ada beberapa admin yang bisa 
login dalam satu waktu. 
   

Untuk hasil pemetaan konflik yang lebih rinci 
terdapat pada Tabel di lampiran 1. Pada Tabel 
Lampiran 1, selain potensial konflik teridentifikasi, 
terdapat pula NFR yang tidak konflik.   
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4. Analisis 

Analisis dan identifikasi konflik pada 
penelitian ini menggunakan hubungan antara atribut 
fungsional dan atribut kualitas. Atribut kualitas dari 
model ISO diintegrasikan ke atribut fungsional 
untuk membentuk satu frase, kemudian frase 
tersebut dianalisis apakah setelah dilakukan 
integrasi, terjadi konflik atau tidak. Setelah semua 
proses identifikasi konflik dilakukan, didapatkan 
atribut NFR yang konflik yaitu sub-atribut accuracy 
dan security konflik dengan sub-atribut fault 
tolerance.  

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa, 
identifikasi konflik dengan matriks map merupakan 
salah satu cara sederhana karena mengurangi 
penggunaan diagram dan tabel. Tetapi jika 
digunakan dalam sistem yang lebih besar seperti 
VOIP system membuktikan bahwa metode ini 
kurang efektif dikarenakan pemetaan dilakukan satu 
persatu. Tetapi jika telah didukung dengan kakas 
otomatis maka metode ini akan sangat bermanfaat 
sekali. 

Hasil penelitian menghasilkan konflik yang 
transparan. Tidak perlu melakukan backtrack untuk 
melakukan identifikasi kebutuhan yang konflik [4]. 
Identifikasi konflik palsu yang dikatakan oleh Abdul 
[4] juga belum terbukti benar, karena hal ini juga 
bergantung pada atribut fungsional yang digunakan 
dalam pemetaan. Penelitian yang dilakukan oleh 
Abdul [4] mengidentifikasi bahwa atribut yang 
konflik terjadi secara natural. Sedangkan dalam 
penelitian ini, konflik yang diidentifikasi masih 
dalam ranah ‘abu-abu’, dengan kata lain, bisa saja 
tidak teridentifikasi sebagai konflik tetapi jika 
dibiarkan maka akan berpengaruh pada atribut yang 
lain. 

   
5. Kesimpulan  

Penelitian yang kami lakukan berguna dalam 
mengidentifikasi konflik NFR secara dini dengan 
menerapkan pemetaan matriks untuk melakukan 
identifikasinya. Dari penelitian terbukti bahwa sub-
atribut “accuracy” dan “security” mempunyai konfik 
dengan sub-atribut “fault tolerance”. Diharapkan 
pada hasil ini akan membantu pemangku 
kepentingan dalam mengidentifikasi konflik antar 
NFR secara dini. Atribut fungsional dan atribut 
kualitas dipetakan sesuai dengan matriks konflik 
yang sudah teridentifikasi. ISO/IEC 9126 membantu 
pemangku kepentingan dalam menentukan atribut 
kualitas yang akan digunakan untuk membangun 
sistem sesuai dengan standar internasional. Untuk 
membantu pemangku kepentingan dalam identifikasi 
konflik secara dini dengan pemetaan matriks, 
dibutuhkan kakas otomatis agar proses identifikasi 

konflik antar NFR bisa dilakukan dengan efisien dan 
efektif.  
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Lampiran 1. Tabel Identifikasi Potensial Konflik NFR Dengan Memetakan Atribut Kualitas Ke Atribut Fungsional 
NFR 

CONFLICT 
BERBASIS 
KUALITA

S 

 

PEMETAAN ATRIBUT KUALITAS 
KE ATRIBUT FUNGSIONAL 

LEVEL BAWAH 
POTENSIAL KONFLIK NFR 

 
NON-KONFLIK NFR 

Accuracy of 
VOIP 

System 
should be 

high 

1 Accuracy of Grant admin access through 
system console should be high 

1 Accuracy of Grant admin 
access through system 
console should be high 

versus 
Fault Tolerance of Grant 
admin access through system 
console System should be high 

1 Accuracy of Admin can create new 
billing plan should be high 

2 Accuracy of Find phone number should 
be high 

2 Accuracy of Find phone 
number should be high 

versus 
Fault Tolerance of Find phone 
number should be high 

2 Security of Find phone number 
should be high 

3 Accuracy of Find ip address should be 
high 

3 Accuracy of Find ip address 
should be high 

versus 
Fault Tolerance of Find ip 
address should be high 

3 Security of Find ip address should 
be high 

4 Accuracy of Map ip and phone number to 
costumer account  should be high 

4 Accuracy of Map ip and 
phone number to costumer 
account  should be high 

versus 
Fault Tolerance of Map ip and 
phone number to costumer 
account  should be high 

4 Security of Admin can create new 
billing plan should be high 

5 Accuracy of Print bill  should be high 5 Accuracy of Print bill  
should be high versus 

Fault Tolerance of Print bill  
should be high 

5 Security of Map ip and phone 
number to costumer account  should 
be high 

6 Accuracy of Print out bill at end of 
costumers billing period  should be high 

6 Accuracy of Print out bill at 
end of costumers billing 
period  should be high 

versus 
Fault Tolerance of Print out 
bill at end of costumers billing 
period  should be high 

6 Security of Admin can reverse the 
suspension costumer accounts 
should be high 

7 Accuracy of Admin can create new 
billing plan should be high 

  

 

 7 Security of System able to detect a 
phone is left of the hook should be 
high 

8 Accuracy of Suspend user's account  
should be high 

7 Accuracy of Suspend user's 
account  should be high versus 

Fault Tolerance of Suspend 
user's account  should be high 

8 Fault Tolerance of Grant admin 
access through system console 
System should be high 

9 Accuracy of Cancel costumer's account 
should be high 

8 Accuracy of Cancel 
costumer's account should 
be high 

versus 
Fault Tolerance of Cancel 
costumer's account should be 
high 

9 Fault Tolerance of Find phone 
number should be high 

10 Accuracy of Admin can reverse the 
suspension costumer accounts should be 
high 

9 Accuracy of Admin can 
reverse the suspension 
costumer accounts should be 
high 

versus 

Fault Tolerance of Admin can 
reverse the suspension 
costumer accounts should be 
high 

10 Fault Tolerance of Find ip address 
should be high 

11 Accuracy of System only allow one 
admin logged at one time  should be high 

10 Accuracy of System only 
allow one admin logged at 
one time  should be high 

versus 
Fault Tolerance of System 
only allow one admin logged 
at one time  should be high 

11 Fault Tolerance of Map ip and 
phone number to costumer account  
should be high 

12 Accuracy of System able to detect a 
phone is left of the hook should be high 

11 Accuracy of System able to 
detect a phone is left of the 
hook should be high 

versus 
Fault Tolerance of System 
able to detect a phone is left of 
the hook should be high 

12 Fault Tolerance of Print bill  should 
be high 

13 Accuracy of Long distance charge should 
be high 

12 Accuracy of Long distance 
charge should be high versus 

Fault Tolerance of Long 
distance charge should be high 

13 Fault Tolerance of Print out bill at 
end of costumers billing period  
should be high 

     

 

 14 Fault Tolerance of Admin can 
create new billing plan should be 
high 

Security of 
VOIP 
System 
should be 
high 

1 Security of Grant admin access through 
system console should be high 

13 Security of Grant admin 
access through system 
console should be high 

versus 
Fault Tolerance of Grant 
admin access through system 
console System should be high 

15 Fault Tolerance of Suspend user's 
account  should be high 

2 Security of Find phone number should be 
high 

  
 

 16 Fault Tolerance of Cancel 
costumer's account should be high 

3 Security of Find ip address should be high 14 Security of Print bill  should 
be high versus 

Fault Tolerance of Print bill  
should be high 

17 Fault Tolerance of Admin can 
reverse the suspension costumer 
accounts should be high 

4 Security of Map ip and phone number to 
costumer account  should be high 

15 Security of Print out bill at 
end of costumers billing 
period  should be high 

versus 
Fault Tolerance of Print out 
bill at end of costumers billing 
period  should be high 

18 Fault Tolerance of System only 
allow one admin logged at one time  
should be high 

5 Security of Print bill  should be high 16 Security of Suspend user's 
account  should be high versus 

Fault Tolerance of Suspend 
user's account  should be high 

19 Fault Tolerance of System able to 
detect a phone is left of the hook 
should be high 

6 Security of Print out bill at end of 
costumers billing period  should be high 

17 Security of Cancel 
costumer's account should 
be high 

versus 
Fault Tolerance of Cancel 
costumer's account should be 
high 

20 Fault Tolerance of Long distance 
charge should be high 

7 Security of Admin can create new billing 
plan should be high 

8 Security of Suspend user's account  
should be high 

18 Security of System only 
allow one admin logged at 
one time  should be high 

versus 
Fault Tolerance of System 
only allow one admin logged 
at one time  should be high 

  

9 Security of Cancel costumer's account 
should be high 

19 Security of Long distance 
charge should be high versus 

Fault Tolerance of Long 
distance charge should be high 

  

10 Security of Admin can reverse the 
suspension costumer accounts should be 
high 

  

 

   

11 Security of System only allow one admin 
logged at one time  should be high 

  
 

   

12 Security of System able to detect a phone 
is left of the hook should be high 

  
 

   

13 Security of Long distance charge should 
be high 

  
 

   

    
Fault 
Tolerance 
VOIP 
System 
should be 
high 

1 Fault Tolerance of  Grant admin access through system console System should be high    
2 Fault Tolerance of  Find phone number should be high     
3 Fault Tolerance of  Find ip address should be high    
4 Fault Tolerance of  Map ip and phone number to costumer account  should be high    
5 Fault Tolerance of  Print bill  should be high    
6 Fault Tolerance of  Print out bill at end of costumers billing period  should be high     
7 Fault Tolerance of  Admin can create new billing plan should be high     
8 Fault Tolerance of  Suspend user's account  should be high     
9 Fault Tolerance of  Cancel costumer's account should be high     
10 Fault Tolerance of  Admin can reverse the suspension costumer accounts should be high    
11 Fault Tolerance of  System only allow one admin logged at one time  should be high     
12 Fault Tolerance of  System able to detect a phone is left of the hook should be high     
13 Fault Tolerance of  Long distance charge should be high     
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Abstrak 

Algoritma yang mengembangkan metode document fingerprinting adalah algoritma Winnowing. Namun karena 
metode algoritma ini yang berdasarkan karakter dari sebuah teks, maka kurang efektif dalam perbandingan 
document fingerprint berkas teks lintas bahasa. Penelitian mengenai metode document fingerprinting untuk 
mendeteksi penjiplakan lintas bahasa yang telah dilakukan menyebutkan bahwa metode yang dikembangkan 
kurang bisa mendeteksi bila muncul parafrasa. Penelitian ini mengusulkan penanganan parafrasa pada algoritma 
Winnowing untuk dalam perbandingan document fingerprint berkas teks lintas bahasa. Metode yang diusulkan 
adalah: (1) menerjemahkan berkas teks berbahasa Indonesia menggunakan Google Translate;  (2) melakukan 
pra-pemrosesan teks pada berkas teks berbahasa Inggris (T1) dan berkas teks terjemahan (T2); (3) menghitung 
sentence similarity antara pasangan kalimat T1 dan T2; (4) mengganti kata-kata pada T2 yang mirip secara 
semantik dengan T1 sebagai dictionary; (5) melakukan document fingerprinting pada T1 dan T2; (6) 
membandingkan hasil document fingerprint pada T1 dan T2. Proses ujicoba dan evaluasi akan dilakukan dengan 
menggunakan 10 pasangan makalah bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Nilai akhir yang dihasilkan adalah 
persentase kemiripan dua dokumen yang diinputkan.  
 
Kata kunci: algoritma Winnowing, document fingerprinting, parafrasa 
 
 
 
 
1. Pendahuluan  

Algoritma Winnowing merupakan 
algoritma yang menggunakan fingerprint sebuah 
dokumen untuk mendeteksi penjiplakan teks [4].  
Dokumen akan dibagi ke dalam beberapa karakter 
sesai dengan notasi k-gram, kemudian k-gram 
tersebut akan di-hash. Untuk memilih fingerprint 
dari hasil hashing, dilakukan pembagian dengan 
menggunakan window w, dan dipilih nilai yang 
paling kecil. Namun metode ini kurang efektif untuk 
mendeteksi penjiplakan teks lintas bahasa. 

Algoritma Winnowing digunakan untuk 
menghasilkan fingerprint dokumen. Algoritma ini 
menghasilkan fingerprint dengan langkah sebagai 
berikut: menghilangkan tanda baca dan spasi; 
membentuk k-gram; menghitung hash dari k-gram; 
menyimpan hasil fungsi hash sebagai fingerprint 
dokumen.  

Kent et. al.  [2] mengembangkan metode 
untuk melakukan deteksi penjiplakan lintas bahasa 

dengan membandingkan teks berbahasa Inggris dan 
Melayu (gambar 1). Teks berbahasa Melayu akan 
diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris lalu 
dilakukan pra-pemrosesan dengan membuang 
stopword dan stemming. Membandingkan dua teks 
dilakukan dengan melakukan three least-frequent 4 
gram fingerprinting. Namun metode ini tidak dapat 
mendeteksi parafrasa pada teks yang diduga 
menjiplak secara efektif. Parafrasa tersebut dapat 
terjadi ketika seorang penulis menjiplak dari tulisan 
yang asli atau karena proses penerjemahan oleh tool 
penerjemah. 

 

No Makalah : 242
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Gambar 1. Framework Deteksi Penjiplakan Lintas 

Bahasa Kent et. al [2] 
 

 Dalam penelitian ini diusulkan suatu sistem 
penanganan parafrasa pada algoritma Winnowing 
ketika membandingkan document fingerprint berkas 
teks lintas bahasa. Sistem ini diharapkan dapat 
menyelesaikan permasalahan yang terjadi ketika 
muncul parafrasa yang diakibatkan oleh tool 
penerjemah. Untuk penelitian ini, dokumen yang 
digunakan dibatasi menjadi dokumen berbahasa 
Inggris dan Indonesia. 
 Metode yang digunakan adalah dengan 
menerjemahkan berkas teks berbahasa Indonesia ke 
bahasa Inggris menggunakan API Google Translate. 
Kemudian dilakukan pra-pemrosesan terhadap 
berkas teks asli dan suspect, yaitu dengan 
melakukan tokenisasi, membuang stopwords, dan 
stemming. Kemudian akan dihitung  kemiripan antar 
kalimat pada kedua berkas teks tersebut. Bila 
ditemukan pasangan kalimat yang tingkat 
kemiripannya tinggi, maka akan ditelusuri apakah 
kata-kata yang membentuk kalimat tersebut 
merupakan hyponym. Jika kata-kata yang 
membentuk kalimat tersebut merupakan hyponym, 
maka kata-kata berkas teks suspect akan diganti 
mengacu pada kalimat dalam berkas teks asli. 
Kemudian akan dilakukan penghitungan fingerprint 
dokumen menggunakan algoritma Winnowing. 
 

 
2. Metode yang Diusulkan 

File teks berbahasa Indonesia akan 
diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris 
menggunakan API Google Translate. Kemudian 
dilakukan pra-pemrosesan teks pada file teks bahasa 
Inggris dan file teks hasil terjemahan.  

Pada bagian measuring sentence similarity akan 
dihitung berdasarkan WordNet-based semantic 
similarity measurement [1]. Hasil dari proses ini 
adalah pasangan kalimat dengan nilai kemiripan 
yang melebihi nilai threshold yang ditentukan. 
Kemudian akan dilakukan penggantian kata-kata 
yang memiliki hyponym yang sama dengan 

menjadikan teks bahasa Inggris sebagai dictionary. 
Setelah proses ini dilakukan maka akan dihitung 
document fingerprinting dari masing-masing teks 
tersebut dan hasilnya akan dianalisa untuk 
mendeteksi adanya penjiplakan. Desain arsitektur 
sistem dapat dilihat pada gambar 2. 

 
File teks bahasa 2

File teks bahasa 1

Penerjemahan 
menggunakan

Google Translate

Text Pre-processing
Tokenisasi, menghilangkan 
stopwords, dan stemming

File teks hasil pre-
processing bahasa 1 

(T1)

File teks hasil pre-
processing 

terjemahan (T2)

Mencari pasangan kalimat pada T1 dan T2 yang mirip 
secara semantic menggunakan metode Measuring 

Sentence Similarity(Dao, 2006)

Pasangan kalimat pada 
T1 dan T2 yang mirip 

secara semantik

Mengganti kata pada kalimat di T2 yang memiliki 
hyponim yang sama dengan kata pada kalimat di T1.

Yang menjadi dictionary adalah T1

File teks 
terjemahan

Document Fingerprinting 
menggunakan algoritma Winnowing

Persentase kemiripan 
kedua teks

 
Gambar 2(a). Desain Arsitektur Sistem Penanganan 

Parafrasa pada Algoritma Winnowing dalam 
Perbandingan Document Fingerprint  

Berkas Teks Lintas Bahasa 
 

 
 

2.1. Prapemroresan Teks 
Pada pemrosesan teks ada dua tahapan yang 

dilakukan: (1) penghilangan stopword, (2) 
dictionary-based stemming.  

Stopword adalah kata-kata yang tidak deskriptif,  
yang dapat dibuang dalam pendekatan bag-of-words. 
Stopwords perlu dihilangkan karena dua alasan, 
yaitu menghemat tempat dan waktu pencarian, dan 
untuk menghindari kesalahan pemaknaan oleh 
parser. 

Dictionary-based stemming yang 
digunakan adalah WordNet Stemmer. Algoritma ini 
merupakan dictionary-based algorithm yang 
menggunakan kamus WordNet sebagai acuannya.  
Stemming dilakukan berdasarkan aturan yang telah 
ditentukan (tabel 2(a), tabel 2(b), tabel 2(b)) dan bila 
kata hasil stemming tersebut ada di dalam kamus 
WordNet, maka kata tersebutlah yang merupakan 
output dari WordNet Stemmer. Namun jika kata 
tersebut tidak ditemukan dalam kamus WordNet, 
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maka kata yang diinputkan akan dianggap sebagai 
output dari WordNet Stemmer. 

 
 

Tabel 2(a). Aturan untuk Noun pada WordNet 
Stemmer 
Part of Speech Suffix Replacement 
Noun s NULL 
 Ses S 
 xes X 
 ches Ch 
 shes Sh 
 ies Y 
 ves F 
 zes Z 
 men man 
 
Tabel 2(b). Aturan untuk Verb pada WordNet 
Stemmer 
Part of Speech Suffix Replacement 
Verb s NULL 
 ies y 
 es e 
 es NULL 
 ed e 
 ing e 
 ing NULL 
 
Tabel (c). Aturan untuk Adjective pada WordNet 
Stemmer 
Part of Speech Suffix Replacement 
Adjective er e 
 er NULL 
 est e 
 est NULL 

 
Berikut adalah contoh teks input: 

Fingerprinting schemes deter people from illegal 
copying of digital data by enabling the merchant 
of the data to identify the original buyer of a 
copy that was redistributed illegally. All known 
fingerprinting schemes are symmetric in the 
following sense: Both the buyer and the 
merchant know the fingerprinted copy.  

 
Contoh hasil prapemrosesan teks adalah sebagai 
berikut: 

fingerprinting scheme deter people illegal 
copying digital datum enabling merchant datum 
identify original buyer copy redistributed 
illegally/ fingerprinting scheme symmetric sense 
buyer merchant fingerprint copy/ 

 
2.2.  Measure Sentence Similarity 
Metode yang digunakan adalah metode yang 
diusulkan oleh Dao (2006).  Langkah-langkah untuk 
menghitung kemiripan kalimat X dan kalimat Y 
adalah: 
1. Tokenisasi. 

2. Stemming. 
3. Melakukan speech tagging. 
4. Word sense disambiguation. 
5. Membuat Semantic Similarity Relative Matrix 

R[m,n] untuk tiap pasang word sense, di mana 
R[i,j] adalah kemiripan semantik antara senses 
yang paling cocok dari kata pada posisi i dari X 
dengan senses yang paling cocok dari kata pada 
posisi j dari Y. Jadi, R[i,j] adalah bobot koneksi 
edge dari i ke j. Jika sebuah kata tidak ada pada 
kamus, maka sebagai gantinya menggunakan 
edit-distance-similarity. 

6. Menggunakan metode Hungarian untuk 
menghitung total maksimal matching weight 
dari bipartite graph, dimana X dan Y adalah 
dua himpunan dari disjoint nodes. 

7. Menghitung kemiripan semantik antara dua 
word sense menggunakan matching average. 

8. Gunakan metode Fast Heuristic jika waktu 
komputasi critical. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2(b). Algoritma Menghitung Kemiripan 
Dari Dua Kalimat X dan Y 

 
Setelah mendapatkan nilai kemiripan untuk 

masing-masing pasangan kalimat dari dua teks yang 
dibandingkan, akan dipilih pasangan-pasangan 
kalimat yang nilai kemiripannya melebihi threshold. 
Kemudian, pasangan kalimat yang nilai kemiripan 
threshold akan diseleksi kembali sehingga tidak 
terjadi redundansi. 
 
2.3.  Deteksi Parafrasa 

Bila sebuah berkas teks lintas bahasa 
diterjemahkan menggunakan tool penerjemah, 
terdapat kemungkinan terjadi parafrasa. Parafrasa 
adalah pengungkapan kembali suatu tuturan dari 
sebuah tingkatan atau macam bahasa menjadi yang 
lain tanpa mengubah pengertian (Kamus Besar 
Bahasa Indonesia). 

 
Misalnya terdapat teks K1 dan K2: 
K1 Fingerprinting schemes deter people from  

illegal copying of digital data. 

sum_X = 0; 
sum_Y = 0; 
for (int i=0; i < |X|; i++) 
{ 
   max_i=0; 
   for (int j=0; j < |Y|; j++) 
   if (R[i, j] > max_i) max_i=R[i, j] > max_i; 
   sum_X += max_i; 
} 
for (int j=0; j < |Y|; j++) 
{ 
   max_j=0; 
   for (int i=0; i < |X|; j++) 
   if (R[i, j] > max_j) max_j=R[i, j] > max_i; 
   sum_Y += max_j; 
} 
overallSim = (sum_X + Sum_Y) / 2 * (|X| + |Y|) 
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K2 Skema sidik jari dapat mencegah terjadinya 
penyalinan data digital secara ilegal. 

 
 
 
Kemudian K2 diterjemahkan ke dalam bahasa 
Inggris menggunakan Google Translate: 
K3 Fingerprinting scheme to prevent the illegal 

copying of digital data 
 
 Bila dibandingkan, K1 dan K3 sebenarnya 
memiliki makna yang sama namun ada beberapa 
kata yang berbeda dalam kedua kalimat tersebut. Hal 
inilah yang disebut sebagai parafrasa.  
 Untuk mengatasi masalah ini, maka akan 
dibuat pasangan kata dari kedua kalimat tersebut. 
Dan bila pasangan kata tersebut memiliki relasi 
semantik hiponim, maka kata pada kalimat K3 akan 
diganti dengan kata dari kalimat K1. 
 Contoh hasil dari deteksi parafrasa dari K3 
adalah sebagai berikut: 
K4 Fingerprinting schemes deter the illegal 

copying of digital data 
 
2.4. Document Fingerprinting 
 Setelah melalui proses-proses di atas, maka 
akan dihitung document fingerprint dari masing-
masing dokumen menggunakan algoritma 
Winnowing. 

Algoritma Winnowing merupakan 
algoritma yang menggunakan fingerprint sebuah 
dokumen untuk mendeteksi penjiplakan teks [4].  
Dokumen akan dibagi ke dalam beberapa karakter 
sesai dengan notasi k-gram, kemudian k-gram 
tersebut akan di-hash. Untuk memilih fingerprint 
dari hasil hashing, dilakukan pembagian dengan 
menggunakan window w, dan dipilih nilai yang 
paling kecil. Namun metode ini kurang efektif untuk 
mendeteksi penjiplakan teks lintas bahasa. 

Definisi Winnowing [4]: Dari setiap 
window dipilih nilai hash yang paling minimum atau 
kecil. Jika terdapat nilai minimum lebih dari satu 
nilai, maka pilih dari window sebelah kanan. 
Kemudian simpan semua hasil hash yang telah 
dipilih yang merupakan fingerprint dokumen.  

Langkah-langkah yang harus dilakukan 
untuk menerapkan algoritma Winnowing dalam 
melakukan proses dokumen fingerprinting adalah 
sebagai berikut [3]: 
1. Pembuangan karakter-karakter yang tidak 

relevan, misalnya tanda baca. 
2. Pembentukan rangkaian gram dari teks. 
3. Penghitungan nilai-nilai hash dari setiap gram. 
4. Pembentukan window dari nilai-nilai hash. 
5. Pemilihan hash dengan nilai terkecil pada setiap 

window untuk dijadikan sebagai fingerprint dari 
dokumen. 
 

 

 
Misalnya ada sebuah teks K1: 
 K1 You make my world so colourful 
 
Setelah penghilangan tanda baca dan spasi maka 
teks tersebut menjadi: 
 youmakemyworldsocolourful 
 
Pembentukan 5-gram dari teks tersebut: 
 youma oumak umake makem akemy kemyw 

emywo mywor yworl world orlds rldso ldsoc 
dsoco socol ocolo colou olour lourf ourfu 
urful 

 

Rolling Hash dari 5-gram yang terbentuk: 
 
Membentuk window dari 4 nilai hash: 
(14275, 13529, 13715, 12823) (13529, 13715, 12823, 12103) 
(13715, 12823, 12103, 12857) (12823, 12103, 12857, 12681) 
(12103, 12857, 12681, 13614) (12857, 12681, 13614, 14463) 
(12681, 13614, 14463, 14086) (13614, 14463, 14086, 13456) 
(14463, 14086, 13456, 13506) (14086, 13456, 13506, 12915) 
(13456, 13506, 12915, 12612) (13506, 12915, 12612, 13644) 
(12915, 12612, 13644, 13098) (12612, 13644, 13098, 12438) 
(13644, 13098, 12438, 13371) (13098, 12438, 13371, 13242) 

 
Setelah itu memilih hasil yang telah di 

bagi menjadi window. Hasilnya adalah sebagai 
berikut: 

12103 12681 12915 12612 12438 
 
Kemudian ditambahkan informasi posisi fingerprint 
di dalam dokumen. Kumpulan pasangan fingerprint 
dan posisinya dalam dokumen adalah sebagai 
berikut: 

[12103,4] [12681,6] [12915,12] [12612,13] 
[12438,16] 

 
3. Uji Coba 

Ujicoba dan evaluasi dilakukan untuk 
mengetahui apakah hasil dari proses dengan metode 
yang diajukan dapat menangani parafrasa dengan 
baik pada perbandingan document fingerprint berkas 
teks lintas bahasa. Untuk menentukan threshold 
yang efektif untuk metode yang diusulkan, maka 
akan diperlukan data latih sebanyak 10 (sepuluh) 
pasangan makalah bahasa Inggris (D1) dan bahasa 
Indonesia (D2). Contoh tabel hasil uji coba dapat 
dilihat pada tabel 3(a), 3(b), dan 3(c) dengan 
threshold sebesar 50%. 

 
 
 
 
 

14275 13529 13715 12823 12103 12857 
12681 13614 14463 14086 13456 13506 
12915 12612 13644 13098 12438 13371 
13242 
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Tabel 3(a). Contoh 1 Hasil Uji Coba 

No. Pasangan Similarity 

1 E1 I1 60,00% 

2 E1 I2 13,91% 

3 E1 I3 14,78% 

4 E1 I4 23,48% 

5 E1 I5 14,78% 

6 E1 I6 20,00% 

7 E1 I7 16,52% 

8 E1 I8 10,43% 

9 E1 I9 14% 

10 E1 I10 22,61% 
 

 
Tabel 3(b). Contoh 2 Hasil Uji Coba 

No. Pasangan Similarity 

1 E2 I1 14,88% 

2 E2 I2 50,41% 

3 E2 I3 12,40% 

4 E2 I4 16,53% 

5 E2 I5 8,26% 

6 E2 I6 19,01% 

7 E2 I7 17,36% 

8 E2 I8 14,05% 

9 E2 I9 13,22% 

10 E2 I10 15,70% 
 
 
Tabel 3(c). Contoh 3 Hasil Uji Coba 

No. Pasangan Similarity 

1 E3 I1 11,97% 

2 E3 I2 11,97% 

3 E3 I3 54,70% 

4 E3 I4 22,22% 

5 E3 I5 10,26% 

6 E3 I6 31,62% 

7 E3 I7 32,48% 

8 E3 I8 26,50% 

9 E3 I9 12,82% 

10 E3 I10 19,66% 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tabel 3(d). Contoh 1 Hasil Uji Coba Kent 

No. Pasangan Similarity 

1 E1 I1 50,00% 

2 E1 I2 33,33% 

3 E1 I3 8,33% 

4 E1 I4 20,83% 

5 E1 I5 8,33% 

6 E1 I6 0,00% 

7 E1 I7 8,33% 

8 E1 I8 16,67% 

9 E1 I9 17% 

10 E1 I10 8,33% 
 
 
Tabel 3(e). Contoh 2 Hasil Uji Coba Kent 

No. Pasangan Similarity 

1 E2 I1 0,00% 

2 E2 I2 28,57% 

3 E2 I3 0,00% 

4 E2 I4 0,00% 

5 E2 I5 0,00% 

6 E2 I6 0,00% 

7 E2 I7 0,00% 

8 E2 I8 0,00% 

9 E2 I9 0,00% 

10 E2 I10 0,00% 
 
 
Tabel 3(f). Contoh 2 Hasil Uji Coba Kent 

No. Pasangan Similarity 

1 E3 I1 11,11% 

2 E3 I2 11,11% 

3 E3 I3 38,89% 

4 E3 I4 16,67% 

5 E3 I5 11,11% 

6 E3 I6 0,00% 

7 E3 I7 22,22% 

8 E3 I8 22,22% 

9 E3 I9 22,22% 

10 E3 I10 11,11% 
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4. Kesimpulan 
 Dari hasil uji coba, metode yang diusulkan 
dapat menangani permasalahan parafrasa yang 
terjadi akibat proses penerjemahan menggunakan 
tool penerjemah. Dengan adanya metode ini, 
algoritma Winnowing dapat digunakan untuk 
membandingkan document fingerprint dari berkas 
teks lintas bahasa.  
 Untuk pengembangan berikutnya dapat 
dilakukan penelitian untuk membandingkan 
document fingerprinting dari berkas teks lintas 
bahasa dari bahasa yang menggunakan alfabet non-
Romawi, misalnya bahasa Cina, India, Korea, 
Jepang dan lain-lain. 
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Abstrak 

Model Hybrid System Thinking adalah model penggembangan dari beberapa konsep ilmu desain, arsitektur 
enterprise, teori kesisteman, tata kelola informasi, dan hybrid thinking. Beberapa penelitian dari kelompok 
Gartner mengenai arsitektur enterprise telah memasukan konsep hybrid thinking sebagai bagian dari fondasi 
penggembangan business agility dengan arsitektur enterprise [9][10]. Makalah ini berfokus pada penggenalan 
model hybrid systems thinking, model apakah ini? Apakah ada dukungan literatur dan isu-isu yang terkini 
tentang model ini? Apakah manfaatnya bagi penggembangan sistem informasi? Dengan menggunakan 
metodologi penelitian forward engineering, makalah ini akan menjawab semua pertanyaan tersebut dengan 
membahas runtutan dari penggembangan model ini mulai dari studi literatur, analisa setiap artifak-artifak yang 
terdapat dalam literatur beserta kontribusi-nya terhadap model dan tahapan yang terakhir adalah sintesis model. 
Tujuan akhir dari penelitian ini adalah mengusulkan suatu model penggembangan sistem informasi sebagai suatu 
paradigma berpikir bagi para peneliti untuk penelitian selanjutnya atau sebagai disiplin ilmu untuk diterapkan 
oleh para praktisioner. 
 
Kata kunci : hybrid systems thinking,  penggembangan sistem informasi 
 
 
 
1. Pendahuluan  
 

Ada dua fakta yang menarik tentang 
perkembangan inovasi teknologi informasi di abad 
21 ini. Yang pertama adalah fakta mengenai 
“berpikir pararel”. Dalam salah satu jurnal milik 
Harvard Business School yaitu Innovator Dilemma, 
dikatakan bahwa kecenderungan inovasi teknologi 
sekarang sudah mencapai tahap stagnan, untuk 
mengatasi hal tersebut inovasi teknologi direkayasa 
menggunakan pendekatan pararel [3]. Teknologi 
processor adalah sebuah contoh dari fakta ini, 
inovasi kecepatan-nya ditingkatkan dengan cara 
menggunakan konsep pararel. Konsep berpikir 
pararel merupakan salah satu paradigma awal 
dalam membangun model hybrid systems thinking, 
dimana berpikir secara pararel antara soft systems 
thinking dan hard systems thinking digunakan 
untuk mendesain arsitektur enterprise.  

Fakta yang kedua adalah suatu disiplin ilmu 
baru yaitu “data governance” yang merupakan 
gabungan beberarap disiplin seperti quality control, 
data management, accountability framework yang 
dipopulerkan oleh kelompok Data Governance 
Institute dan IBM yang berfokus pada pembuatan 
kerangka kerja tata kelola informasi untuk menjaga 
akuntabilitas-nya bagi para pemangku kepentingan 
terhadap proses-proses yang terkait dalam sistem 
informasi (SI) di suatu organisasi. Disiplin ilmu ini 

pertama kali muncul untuk mematauhi beberapa 
prakarsa kepatuhan seperti Sarbanes-Oxley, Basel, 
dan HIPAA, kemudian menjadi lebih populer 
didorong oleh muncul-nya arsitektur teknologi 
seperti service oriented architecture (SOA) dan 
metadata dalam domain penggembangan aplikasi 
SI enterprise[12]. Disiplin ilmu Data Governance 
merupakan paradigma awal yang kedua untuk 
membangun model dalam penelitian ini. Para 
pemangku kepentingan diwakilkan dalam domain 
soft systems thinking dan kerangka kerja 
akuntabilitas diwakilkan oleh hard systems thinking. 

Dengan menggabungkan dua paradigma 
tersebut, penelitian ini mengusulkan suatu konsep 
dalam domain penggembangan SI yang dinamakan 
hybrid systems thinking. 

Desain penelitian dalam makalah ini 
menggunakan metode forward engineering, dimana 
tujuan akhirnya adalah merekayasa suatu model 
hybrid systems thinking yang merupakan hasil 
sintesa artifak-artifak dari beberapa literatur yang 
terkait dengan domain penggembangan SI. Model 
ini dapat digunakan sebagai paradigma berpikir 
bagi para peneliti untuk penelitian selanjutnya atau 
menjadi suatu disiplin ilmu untuk diterapkan oleh 
para praktisioner. 

 
 
 

No Makalah : 243
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2. Tinjauan Literatur 
 

2.1 Arsitektur Enterprise 
 
Arsitektur Enterprise (AE) merupakan suatu 

konsep yang berkembang mengikuti generasi ketiga 
evolusi SI (akhir 1990an sampai sekarang), yaitu 
kemampuan informasi untuk memberikan 
tanggapan dan pemenuhan permintaan bisnis dalam 
melakukan kompetensi[6]. Beberapa contoh 
pertimbangan yang diangkat dalam penelitian dan 
pengembangan kerangka kerja AE adalah 
pemanfaatan-nya sebagai nilai tambah bagi suatu 
bisnis dan organisasi. Tiga dari beberapa nilai 
tambah tersebut, adalah:  
(1)  Kemampuan AE dalam mendukung Strategic 

Agility organisasi. Yaitu peran AE untuk 
mendukung kemampuan portabilitas aplikasi, 
komponentisasi, dan penggulangan kembali 
perangkat lunak,  

(2)  Pengurangan biaya dalam organisasi, dan  
(3)  Integrasi data dan informasi dalam organisasi. 

 
Dalam generasi ketiga evolusi SI ini,  peran 

AE  dalam pengembangan SI di suatu organisasi 
menempati posisi perencanaan arsitektur SI yang 
ada sekarang di organisasi (As-Is) dan kemudian 
dengan bantuan fitur multi-perspektif dan multi-
aspek yang dimiliki oleh AE, organisasi dapat 
membuat perencanaan arsitektur SI di masa depan-
nya (To-Be)[11]. 

Walaupun ada banyak kerangka kerja AE 
yang bisa dijadikan acuan sekarang ini, tetapi fitur 
tersebut tidak berubah. Salah satu contoh kerangka 
kerja AE adalah TEAF (Treasury Enterprise 
Architecture Framework) yang dimiliki departemen 
perbendaharaan Amerika Serikat[4] seperti gambar 
1 dibawah ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gambar 1. Treasury Enterprise Architecture 

Framework (TEAF) [4] 
  
TEAF merupakan kerangka kerja yang 

dikembangkan berdasarkan kerangka kerja 
zachman[4]. Ada empat perspektif dan empat aspek 
dalam TEAF. Empat perspektif tersebut dibagi 
dalam dua domain yaitu domain bisnis (perspektif 
planner dan perspektif owner) serta domain 
penggembang (perspektif designer dan perspektif 

developer). Proses menerjemahkan aspek-aspek 
(kebutuhan fungsi, informasi, cara berpikir 
organisasi, infrastruktur) dari domain bisnis ke 
domain penggembang melalui suatu pemodelan dan 
memiliki daur hidup terstruktur merupakan fitur 
yang harus dimiliki  suatu kerangka kerja AE, 
inilah yang dinamakan konsep arsitektur dan 
kerekayasaan sistem dan informasi[4]. 

Dengan melihat penting-nya peran AE dalam 
penggembangan suatu SI sekarang ini, maka model 
hybrid systems thinking menggambil beberapa fitur 
dalam konsep AE untuk penggembangan suatu SI 
sebagai salah satu basis-nya ,yaitu:  
(1)  Memiliki multi-aspek dan multi-perspektif,  
(2)  Memiliki daur hidup terstruktur,  
(3) Menerjemahkan aspek-aspek melalui berbagai 

pemodelan. 
 

2.2 Pemodelan SI: Domain Bisnis 
 
Domain bisnis sekarang ini berada pada 

generasi ketiga evolusi SI yang bermula dari istilah 
business process reenigneering yaitu suatu konsep 
yang mempertimbangkan pemanfaaan teknologi 
informasi sebagai sebuah sumber daya penunjang 
kompetensi utama dari bisnis. Inovasi teknologi dan 
kompetensi yang ketat mengakibatkan kebutuhan-
kebutuhan informasi sebagai salah satu sumber 
daya dalam organisasi menjadi sangat dinamis 
(menyesuaikan tuntutan bisnis) meskipun harus 
tetap mempertahankan kebutuhan-kebutuhan 
informasi yang bersifat kaku (terstandarisasi dan 
terintegrasi) dalam organisasi. Hal ini diperlukan 
untuk mempertahankan efisiensi dan efektifitas 
kerja yang menjadi tujuan utama pemanfaatan SI 
(peninggalan dari generasi pertama evolusi SI). 
Selanjutnya, SI harus terintegrasi kedalam skala 
korporat (peninggalan dari generasi kedua) agar 
dapat mendukung kemampuan inovasi bisnis dalam 
organisasi untuk kompetensi[10][11]. 

Di generasi ketiga ini, Konsep systems 
thinking diperkenalkan dalam beberapa penelitian 
dan pengembangan SI yang bertujuan untuk meng-
optimalisasikan peran informasi sebagai salah satu 
sumber daya strategis organisasi agar dapat 
menunjang kelincahan bisnis untuk berinovasi 
dalam kompetensi (business agility)[9][10].  

Konsep systems thinking berkembang untuk 
menerjemahkan informasi dan kebutuhan bisnis 
yang dinamis tersebut agar dapat dikelola menjadi 
suatu arsitektur dalam kerangka kerja AE. Cara 
berpikir untuk memodelkan kebutuhan bisnis yang 
dinamis tersebut menjadi suatu arsitektur informasi 
merupakan bagian dari soft systems thinking dari 
model hybrid systems thinking dalam makalah ini. 
Dan untuk teknik pemodelan sistem-nya, konsep 
soft systems methodology (SSM) yang 
dikembangkan oleh universitas Lancaster adalah 
metode yang dijadikan basis literatur.  
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SSM adalah sebuah metode pemodelan dalam 
domain systems thinking yang tersistematika 
(karena memiliki daur hidup terstruktur) untuk 
melihat dengan cara yang berbeda suatu persoalan 
yang dianggap “bermasalah” (terlalu kompleks, 
dinamis, atau sulit) jika dimodelkan menggunakan 
metode kerekayasaan sistem yang terlalu kaku[2]. 

Daur hidup utama SSM terbagi menjadi tiga 
langkah besar[2]:  
(1) Mendefinisikan persoalan yang dianggap 

bermasalah dengan pemikiran anda sendiri,  
(2)  Membuat suatu model berdasarkan pemikiran 

anda tersebut,  
(3) Implementasikan model tersebut sebagai 

perbandingan dengan persoalan yang 
dianggap bermasalah. 
 
Daur hidup tersebut dilakukan secara 

berkesinambungan untuk memperbaiki model yang 
anda buat. Setiap upaya perbaikan model yang 
membuat berkurang-nya kesenjangan/perbedaan 
yang anda temukan antara model yang telah anda 
perbaiki dengan persoalan-nya, dijadikan suatu 
bahan pembelajaran bagaimana mengurangi 
masalah yang ditemukan dari persoalan tersebut, 
itulah inti dari SSM. 

Upaya pendefinisian dan perbandingan 
persoalan tersebut melibatkan banyak aspek yang 
harus dipertimbangkan, seperti aspek budaya yang 
ada, kebutuhan dan cara berpikir seseorang, hukum 
dan peraturan yang berlaku dalam sistem. 
Perbedaan yang dimiliki oleh aspek-aspek tersebut 
menimbulkan terjadinya konflik dalam sebuah 
sistem, itulah persoalan yang dianggap bermasalah. 
Langkah pertama dalam SSM adalah 
mendefinisikan pemikiran anda sendiri tentang 
bagaimana aspek tersebut berinteraksi satu sama 
lain sehingga menimbulkan konflik dalam sistem. 
Cara berpikir anda ini diwakilkan oleh suatu entitas 
yang dinamakan holon. Kreasi holon-holon inilah 
yang akan anda modelkan menjadi arsitektur 
informasi untuk di-implementasikan di masa yang 
akan datang.  

Dengan pertimbangan bahwa basis yang lain 
untuk penggembangan model dalam makalah ini 
adalah konsep AE, fitur daur hidup terstruktur dan 
multi aspek yang dimiliki SSM membuat metode 
dapat bersinergi untuk menjadi basis berikutnya. 

            
2.3 Pemodelan SI: Domain Penggembang 

 
Jika cara berpikir untuk memodelkan 

kebutuhan bisnis menjadi suatu arsitektur 
informasi adalah soft systems thinking, maka cara 
berpikir untuk memodelkan sampai teknis untuk 
kebutuhan penggembangan aplikasi dan teknologi-
nya adalah bagian dari hard systems thinking. 

Arsitektur aplikasi dan teknologi dalam AE 
sangat krusial untuk mendukung tiga kemampuan 

AE dalam memberikan nilai tambah bagi 
organisasi -selain itu- aritektur aplikasi dan 
teknologi yang buruk mengakibatkan kegagalan 
terhadap praktek penggembangan aplikasi berskala 
enterprise[7][11].  

Dukungan platform arsitektur teknologi 
seperti SOA, metadata, SQL Interface Layer, dan 
Model-View-Controller (MVC) adalah beberapa 
contoh yang digunakan dalam penelitian model 
dan kerangka kerja untuk mengintegrasikan bisnis 
dengan penggembangan aplikasi dan teknologi 
yang memanfaatkan konsep AE untuk memberikan 
nilai tambah bagi organisasi [5][7][11][12]. 
Dengan menggunakan dukungan platform 
arsitektur teknologi tersebut, realisasi domain 
penggembang agar AE dapat memenuhi tiga 
kemampuan-nya dapat terpenuhi. Setiap platform 
arsitektur tersebut memiliki kelebihan dan 
kekurangan-nya sendiri. 

Penggembangan arsitektur SI yang baik 
adalah arsitektur yang mampu menggabungkan 
beberapa platform arsitektur teknologi tersebut 
agar dapat menerjemahkan aspek-aspek bisnis 
menjadi arsitektur informasi yang bersifat kaku 
(memiliki standar dan integrasi yang tinggi). 
Untuk itu, diperlukan suatu kerangka kerja tata 
kelola untuk menjamin akuntabilitas dari informasi 
pada saat penerjemahan aspek.  

Akuntabilitas tersebut adalah jaminan bagi 
para pemangku kepentingan beserta holon mereka 
dalam soft systems thinking bahwa informasi dari 
mereka telah terdokumentasi (persistensi, standar 
dan integrasi) dengan baik dan mampu 
memberikan nilai tambah bagi organisasi. 

 Nilai tambah dari arsitektur teknologi yang 
terutama adalah kemampuan penggembangan 
teknologi multi-platform, seperti penggembangan 
SI di suatu organisasi dimana unit bisnis ABC 
yang menggunakan antarmuka C++ dengan basis 
data MySQL,  departemen akuntansi menggunakan 
Java dengan basis data Microsoft Acces, kemudian 
para CIO menggunakan teknologi PHP dengan 
basis data Oracle. Nilai tambah teknologi seperti 
inilah yang dibutuhkan dalam penggembangan SI 
berskala enterprise[12]. 

Ada beberapa teknik pemodelan yang 
memanfaatkan konsep AE untuk melakukan 
sinergitas antara bisnis dengan penggembangan 
aplikasi, seperti Business Process Execution 
Language, XML Process Definition Language, 
Architecture of Integrated Information Systems, dsb. 
[1][5]. Hard systems thinking tidak berfokus pada 
penggunaaan satu model saja, hal ini relatif pada 
kebutuhan domain bisnis, berbeda dengan soft 
systems thinking yang mengadopsi metode tunggal 
SSM. Cara berpikir untuk menjaga dan menjamin 
akuntabilitas arsitektur informasi yang baik dalam 
penggembangan aplikasi SI merupakan inti dari 
hard systems thinking. 
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2.4 Hybrid Thinking 

Penelitian dari gartner memperkenalkan suatu 
konsep yang dinamakan hybrid thinking sebagai 
pendekatan untuk penggembangan AE yang 
berkembang dari cara berpikir yang kreatif dan 
selaras memanfaatkan teknologi untuk mengatasi 
keraguan bisnis terhadap kemampuan teknologi 
agar selaras dengan bisnis [3][9] [10].  

Terdapat tiga prinsip utama dalam konsep 
hybrid thinking untuk mendorong keselarasan dan 
kreatifitas memanfaatkan AE  yaitu: transformasi, 
inovasi, dan strategi[10].  

Prinsip transformasi. Penggembangan AE 
merupakan suatu proses berkesinambungan yang 
bersifat sederhana dan juga mudah dipahami. Suatu 
AE yang baik adalah arsitektur yang berorientasi 
pada pengalaman empati antara para pemangku 
kepentingan, sehingga fungsi AE adalah sebagai 
jembatan penghubung antara kepentingan kalangan 
bisnis (kemudahan pemahaman dalam arsitektur 
informasi) dan kepentingan kalangan penggembang 
(persistensi data dan informasi untuk membantu uji 
penerimaan) dengan satu tujuan: memperoleh nilai 
tambah dan kontribusi yang telah disepakati.  

Prinsip inovasi. Siklus penggembangan AE 
merupakan suatu proses berkesinambungan yang 
bersifat iteratif dan melibatkan pengelolaan risiko, 
karena domain bisnis identik dengan berinovasi 
mengakibatkan tidak semua proses berjalan seperti 
yang diperkirakan. Prinsip kunci kesuksesan 
dengan hybrid thinking adalah berfokus pada 
pemberian solusi kreatif namun sederhana dan 
prototipe cepat. 

Prinsip strategi. Proses penerjemahan strategi 
bisnis adalah proses berkesinambungan yang tidak 
mudah untuk diterjemahkan menjadi arsitektur 
informasi yang terstruktur. Oleh karena itu, peran 
holon dalam SSM yang mewakili arsitektur 
informasi domain bisnis merupakan prinsip kunci 
kesuksesan model hybrid systems thinking.  

Gambar 2 menunjukan suatu model panarchy 
yang meng-ilustrasikan proses berkesinambungan 
dengan tiga prinsip hybrid thinking[8] untuk 
menerjemahkan asepek-aspek dari domain bisnis 
dan domain penggembang. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gambar 2. Model panarchy[8] 

 
Model panarchy merupakan model untuk 

menggambarkan siklus hidup penggembangan SI 
yang bermula dari fase exploitation (atau release) 
yang bergerak menuju  fase conservation  fase 
fase release  fase reorganization, siklus ini 
memiliki sifat berkesinambungan. Terdiri dari tiga 
sumbu dan empat fase. Sumbu capital menunjukan 
tingkat kebutuhan organisasi terhadap akuntabiltas 
AE serta memberikan nilai tambah bagi organisasi. 
Sumbu connectedness merupakan tingkat 
kesenjangan pemahaman (keinginan perubahan) 
dari domain bisnis terhadap domain penggembang. 
Sumbu resilience adalah tingkat persistensi data 
dan informasi dalam AE. Empat fase dalam model 
panarchy ini adalah sebagai berikut: 
 Fase exploitation: pemicu penggembangan 

suatu SI. Domain penggembang menemukan 
perubahan aspek baru dari domain bisnis 
seperti perubahan kebutuhan dan cara berpikir 
akibat pengaruh inovasi dan strategi.  

 Fase conservation: tahapan dimana domain 
penggembang menerjemahkan penemuan 
aspek baru tersebut menjadi arsitketur 
informasi yang baru untuk menjaga persistensi 
data dan informasi (pemodelan sampai teknis).  

 Fase release: pemicu penggembangan suatu SI, 
tahapan dimana kalangan penggembang 
menemukan perbedaan antara pemahaman 
mereka dengan kalangan bisnis.  

 Fase reorganization: tahapan penyusunan 
kembali persistensi arsitektur informasi yang 
baru agar keinginan terhadap perubahan aspek-
aspek yang mungkin terjadi dalam siklus 
penggembangan SI di masa yang akan datang 
adalah se-minor mungkin. 
 
Fase exploitation mempengaruhi kebutuhan 

akuntabiltas AE (capital) dan keinginan merubah 
arsitektur oleh kalangan bisnis (connectedness) 
meningkat, tetapi mengakibatkan persistensi 
berkurang (resilience). Pembacaan pengaruh antara 
fase dengan sumbu dalam model panarchy dapat  
dilihat pada tabel 1 berikut: 

 
Tabel 1: Pengaruh antara fase dan sumbu dalam 

model panarchy[8] 
Sumbu 

Fase 
Capital Connectedness Resilience 

Exploitation Meningkat Meningkat Berkurang 
Conservation Meningkat Berkurang Meningkat 
Release Berkurang Meningkat Berkurang 
Reorganization Berkurang Berkurang Meningkat 

  
Hasil akhir dari setiap putaran siklus hidup 

penggembangan SI dengan model panarchy adalah: 
(1) untuk mengurangi kesenjangan pemahaman 
antara domain penggembang dengan bisnis, (2) 
pemenuhan kebutuhan bisnis/pemberian nilai 
tambah atas pemanfaatan AE, dan (3) memiliki 
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akuntabilitas arsitektur informasi yang baik yang 
secara berkesinambungan mengikuti tiga prinsip 
hybrid thinking. Pemenuhan model panarchy untuk 
fitur daur hidup terstruktur sesuai basis AE, 

membuat-nya digunakan sebagai basis berikutnya 
untuk penggembangan model dalam makalah ini.  

 

Tabel 3: Model Penggembangan SI dengan Hybrid Systems Thinking (HST) 
Komponen Model HST Konsep yang diambil Artifak dan kontribusinya bagi model Ref. 

Arsitektur Enterprise TEAF 

HST adalah suatu Arsitektur Enterprise yang: 
 memiliki multi-aspek(kebutuhan akan fungsi, informasi, 

keorganisasian, dan infrastruktur)  
 memiliki multi-perspektif(domain bisnis dan domain 

penggembang) 
 memiliki multi-model dalam penerjemahan aspek 
 memiliki siklus hidup dalam penggembanan SI 

[4] 

Domain  
Soft Systems Thinking 

SSM 

HST memiliki cara berpikir untuk memodelkan aspek-aspek bisnis 
menjadi suatu arsitektur informasi yang tidak bisa diatasi oleh 
pemodelan dengan  hard systems thinking (Berpikir kreatif untuk 
domain bisnis) 

[2] 

Domain  
Hard Systems Thinking 

Pemodelan teknologi untuk 
Integrasi dengan model 

Bisnis memanfaatkan AE 

HST memiliki cara berpikir untuk memodelkan aspek-aspek 
penggembangan sistem dan teknologi menjadi suatu arsitektur 
informasi yang tidak bisa diatasi oleh pemodelan dengan  soft 
systems thinking (Berpikir kaku untuk domain penggembang) 

[2][5] 
[12] 

Prinsip-prinsip HST Hybrid Thinking 

HST memiliki tiga prinsip yaitu: 
 Prinsip Transformasi (Jembatan empati) 
 Prinsip Inovasi (Prototipe cepat) 
 Prinsip Strategi (Menerjemahkan strategi bisnis menjadi holon)  

[10] 

Siklus Hidup HST Model Panarchy 
Siklus penggembangan SI dengan HST terdiri dari empat fase 
sesuai dengan model panarchy 

[8] 

Berpikir Pararel HST 
HST memiliki prinsip cara berpikir pararel untuk memodelkan soft 
& hard systems thinking secara simultan. 

Generik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3. Sintesis model Hybrid Systems Thinking 
 

3. State of The Art 
 
Desain penelitian dalam makalah ini 

menggunakan metode forward engineering, untuk 
merekayasa suatu model yang dinamakan hybrid 
systems thinking yang dengan melakukan sintesa 
artifak-artifak dari literatur yang dibahas pada 
bagian tinjauan literatur. Tabel 3 menjabarkan 
komponen-komponen yang membentuk model 
hybrid systems thinking, literatur yang dijadikan 
acuan, dan artifak-artifak yang diambil untuk 
proses sintesis. Hasil  sintesa model hybrid systems 
thinking tersebut digambarkan pada gambar 3.   

Cara menggembangkan SI melalui siklus 
hidup dengan model HST dimulai dari fase 

exploitation atau release. Aspek-aspek dalam kedua 
fase ini merupakan kebutuhan akan data dan fungsi, 
cara berpikir dalam organisasi, dan infrastruktur 
(aplikasi dan teknologi) yang merupakan holon 
dalam SSM atau empat kolom aspek dalam TEAF. 
Fase conservation dan reorganization merupakan 
penerjemahan aspek-aspek tersebut menggunakan 
berbagai metode untuk pemodelan sampai 
teknis(generasi source code)-nya. 

Prinsip berpikir pararel merupakan komponen 
generik dalam HST, yaitu cara berpikir untuk 
memodelkan aspek-aspek untuk domain bisnis dan 
penggembang (soft dan hard thinking) secara 
simultan pada saat identifikasi aspek (fase 
exploitation atau release) dan menerjemahkan 

Perspektif -

Soft Systems Thinking Hard Systems Thinking 

Hybrid Systems 

Transforma Inovasi Strategi 

Prinsip - prinsip

Berpikir 
Pararel

Exploitation

Release

ReorganizatioConservation Penerjemah

Pemicu bisnis: 
Perubahan 

bisnis, inovasi 
& strategi

Pemicu 
penggembanga

n: 
P b ik

Aspe

Aspe

Penerjemah
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aspek untuk keperluan persistensi data dan 
informasi (fase conservation dan reorganization).  

Pada praktek-nya untuk penggembangan SI, 
berpikir pararel adalah menggunakan kreatiftas 
untuk membuat model untuk holon (identifikasi 
aspek dalam fase exploitation), seketika itu juga 
mendokumentasikan holon tersebut kedalam 
arsitektur informasi. Arsitektur informasi tersebut 
digunakan untuk diterjemahkan menjadi arsitektur 
teknologi yang memiliki sifat penggulangan yang 
tinggi (dengan memanfaatkan dukungan SOA, 
metadata, SQL Interface Layer, dll.). Dengan 
demikian, holon-holon tersebut mendukung sifat 
teknologi yang multi-platform agar bisa mendukung 
prinsip prototipe cepat dalam HST. 

Holon yang dibuat secara sederhana dan 
menarik (seperti menggunakan gambar-gambar 
kartun) dapat membantu kalangan bisnis 
memahami arsitektur informasi yang sedang 
diterjemahkan oleh domain penggembang, dan 
dengan dokumentasi yang baik (menggunakan 
bantuan model arsitektur informasi seperti Business 
Process Execution Language[5]) untuk membantu 
domain penggembang menerjemahkan holon 
tersebut menjadi model sampai pada generasi 
source code-nya. Inilah yang disebut jembatan 
pemahaman dari prinsip transformasi.  

Dengan bantuan prototipe cepat, holon yang 
telah diterjemahkan menjadi arsitektur teknologi 
tersebut, kemudian diemplemantasikan (fase 
conservation) dalam sistem untuk melihat suatu 
kesenjangan yang akan terjadi di masa depan. Jika 
masih ditemukan kesenjangan (fase release) maka 
dilakukan upaya perbaikan serta pendokumentasian 
kembali arsitektur informasi-nya untuk kepentingan 
tata kelola informasi dan penerjemahan menjadi 
prototitpe cepat berikut (fase reorganization). 

 Siklus HST ini dilakukan secara 
berkesinambungan agar kesenjangan pemahaman 
yang ditemukan sebelumnya (dalam fase release) 
berkurang dan diharapkan keinginan kalangan 
bisnis untuk melakukan perubahan terhadap SI di 
masa yang akan datang (fase exploitation) terus 
berkurang sekecil mungkin. 

Kesimpulan-nya, HST adalah suatu model 
untuk penggembangan SI. HST adalah proses 
berpikir pararel membuat suatu AE sebagai 
jembatan pemahaman antara kalangan bisnis dan 
kalangan penggembang agar penggembangan SI 
memiliki kerangka kerja untuk menjamin 
akuntabiltas yang tinggi terhadap persistensi data 
sebagai nilai tambah bagi organisasi.  

 
4. Kesimpulan dan Saran 

 
Makalah ini memperkenalkan suatu model 

penggembangan SI dengan hybrid systems thinking. 
Bagi para penggembang aplikasi SI, berpikir 
pararel antara  kreatifitas dan menjaga persistensi 

data merupakan kata kunci menggunakan model ini. 
Kekurangan dalam makalah ini adalah tidak 
tersedia suatu pembahasan yang mendetail tentang 
contoh teknik-teknik pemodelan untuk prinsip 
berpikir pararel yang bisa digunakan disertai contoh 
kerangka kerja dan studi kasus penerapan-nya. 
Tantangan untuk penelitian dan penggembangan 
selanjut-nya adalah untuk mengatasi kekurangan-
kekurangan tersebut. 
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Abstrak 

Setiap  wilayah memerlukan sebuah  sistem yang dapat  menyajikan informasi tentang wilayahnya yang dapat 
diakses oleh masyarakat secara luas. Hal ini dikarenakan banyaknya data atau informasi yang harus 
dipublikasikan atau diketahui oleh masyarakat. Dengan menggunakan SIG maka akan lebih mudah bagi para 
pengambil keputusan untuk menganalisis data yang ada.   Karena  dengan  adanya   SIG   maka   akan   
digambarkan  juga   posisi penyebaran data pada kondisi sesungguhnya. Dengan penyebaran letak konsuler asing 
di daerah ibukota Jakarta yang tidak merata menyulitkan masyarakat umum untuk mengetahui letak konsuler 
tersebut, sedangkan kebutuhan akan informasi yang cepat dan efisien sangat di butuhkan oleh masyarakat. 
Dalam membangun sebuah Sistem Informasi Geografis yang ditampilkan dalam bentuk website menggunakan 
pemrograman ASP dengan database MsAccess. Dengan fasilitas yang diberikan untuk user dan administrator, 
memungkinkan baik user maupun administrator untuk menggunakan sistem ini sesuai kebutuhannya masing-
masing. User diberi kemudahan dalam mengetahui berbagai informasi Perwakilan Konsuler Asing yang  berada  
di  Provinsi  DKI  Jakarta,  baik  informasi  deskriptif  maupun informasi spatial. Sedangkan administrator 
dimudahkan dalam memanajemen sistem, baik proses tambah, hapus maupun update data terbaru 
 
Kata kunci :  Sistem Informasi Geografis, Perwakilan Konsuler Asing, geospatial  
 
 
1. Pendahuluan  

Di era teknologi sekarang ini, komputer 
mempunyai peranan yang sangat penting dalam 
mempermudah pekerjaan dan membuat waktu lebih 
efisen. Komputer dapat digunakan di segala aspek 
bidang pekerjaan seperti ekonomi, budaya, sosial, 
teknik, maupun pariwisata, Komputer juga dapat 
memberikan informasi mengenai letak suatu lokasi 
di belahan bumi ini, dengan menggunakan Sistem 
Informasi Geografis yang ada pada daerah tersebut. 
Selain menunjukan lokasi tertentu, Sistem Informasi 
Geografis juga dapat memberikan keterangan atau 
informasi mengenai lokasi tersebut.Pada Ilmu 
Komputer, Sistem Informasi merupakan hal yang 
sangat mendasar, Sistem Informasi Geografis (SIG) 
adalah salah satu sistem informasi yang dibahas 
dalam ilmu komputer, yang dalam 
pengintegrasiannya SIG merangkul dan 
merepresentasikan sistem informasi lainnya. SIG 
menggunakan teknologi komputer untuk 
mengintegrasikan, memanipulasi dan menampilkan 
informasi yang ada di suatu area geografi, 
lingkungan, dan karakteristik yang mengikuti suatu 
daerah geografi.Dengan penyebaran letak konsuler 
asing di daerah ibukota Jakarta yang tidak merata 
menyulitkan masyarakat umum untuk mengetahui 
letak konsuler tersebut, sedangkan kebutuhan akan 
informasi yang cepat dan efisien sangat di butuhkan 
oleh masyarakat.Sebuah kawasan baik skala 

internasional, regional, nasional maupun lokal 
memerlukan sebuah sistem yang dapat menyajikan 
informasi yang dapat diakses oleh masyarakat yang 
membutuhkan. Mengacu pada permasalahan ini, 
maka penelitian ini dirasa sangat penting untuk 
membangun sebuah sistem untuk mengolah data-
data dengan baik dan menyajikannya kembali dalam 
bentuk informasi yang kompleks dan menarik yang 
dapat diakses oleh masyarakat luas. Berdasarkan 
pemikiran yang telah dijabarkan di atas, maka 
penelitian ini mengangkat sebuah permasalahan 
tentang "PERANCANGAN SISTEM 
INFORMASI GEOGRAFIS PERWAKILAN 
KONSULER ASING DI JAKARTA" 
 
2. Ruang Lingkup  

Adapun ruang lingkup dari penulisan ini 
adalah: 
 
1. Penelitian   ini    hanya   mengolah   data   

tentang perwakilan konsuler asing di kawasan 
DKI Jakarta 

2. Sistem  yang  dibangun  bersifat  dinamis  
sehingga data-data dapat dilengkapi / di 
update. Data-data disimpan dalam database 
dengan format Mdb. 

3. Sistem yang akan dirancang disajikan dalam 
web spasial menggunakan script HTML, 
JavaScript dan ASP. 

No Makalah : 244
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4. Menggunakan peta yang telah terkonversi 
menjadi peta digital 

 
3. Tinjauan Teori 
 
3.1 Ilmu Geografi 

Menurut Haggett (Geography.  A Global 
Synthesis,2001) menyebutkan berbagai definisi 
geografi dan salah satunya adalah “ Geography is an 
integrative discipline that brings together the 
physical and human dimensions of the world in the 
study of people, places, and environments” Dalam 
definisi tersebut tersirat pengertian yang jelas bahwa 
geografi merupakan disiplin ilmu bersifat integratif 
yang mempelajari obyek studi (penduduk, tempat 
dan lingkungannya) dalam dimensi fisik dan 
manusia. 

Berdasarkan definisi tersebut dapat 
disimpulkan bahwa geografi adalah bidang ilmu 
yang bersifat integratif yang mempelajari gejala 
gejala yang terjadi di muka bumi (dalam dimensi 
fisik dan dimensi manusia) dengan menggunakan 
perspektif  keruangan. 

 
2.2. Informasi Geografi 

Menurut Prahasta, Eddy (Konsep-konsep dasar 
Sistem Informasi Geografis, 2002) Informasi 
Geografis mengandung pengertian informasi 
mengenai tempat-tempat yang terletak di permukaan 
bumi, pengetahuan mengenai posisi di mana suatu 
objek terletak di permukaan bumi, atau informasi 
mengenai keterangan atribut objek yang posisinya 
diberikan. 

 
2.3.  Data Informasi Geografi 

Menurut Prahasta, Eddy (Konsep-konsep dasar 
Sistem Informasi Geografis, 2002) Sebagaimana 
telah diketahui, SIG membutuhkan masukan data 
yang bersifat spasial maupun deskriptif. Beberapa 
sumber data tersebut antara lain adalah: 
1. Survey Lapangan 
2. Sensus 
3. Tracking (Pengukuran lapangan) 
4. Penginderaan jauh 

 
2.4. Sistem Informasi Geografis 

Pada dasarnya, istilah sistem informasi 
geografis merupakan gabungan dari tiga unsur 
pokok: sistem, informasi, dan geografis.. Dengan 
melihat unsur-unsur pokoknya, maka jelas SIG 
merupakan salah satu sistem informasi dan SIG 
merupakan suatu sistem yang menekankan pada 
unsur "Informasi Geografis". Penggunaan kata 
Geografis" mengandung pengertian suatu persoalan 
mengenai bumi: permukaan dua atau tiga dimensi. 
Istilah "Informasi Geografis" mengandung 
pengertian informasi mengenai keterangan-
keterangan (atribut) yang terdapat di permukaan 
bumi yang posisinya diberikan atau diketahui. 

Dengan memperhatikan pengertian Sistem 
Informasi, maka SIG merupakan suatu kesatuan 
formal yang terdiri dari berbagai sumber daya fisik 
dan logika yang berkenaan dengan objek-objek yang 
terdapat di permukaan bumi. Dan, SIG merupakan 
sejenis perangkat lunak yang dapat digunakan untuk 
pemasukkan, penyimpanan, manipulasi, 
menampilkan, dan keluaran informasi geografis 
berikut atribut-atributnya. Berikut subsistem dalam 
SIG : 

1. Data Input  
2. Data Output 
3. Data Management 
4. Data Manipulasi dan Analisis. 
 

SIG terdiri dari beberapa komponen : 
1. Perangkat Keras  
2. Perangkat Lunak 
3. Data dan Informasi Geografi  
4. Manajemen 

 
Model dunia nyata dapat memudahkan 

manusia di dalam studi area aplikasi yang dipilih 
dengan cara mereduksi sejumlah kompleksitas yang 
ada. Untuk merepresentasikan objek-objek 
sepertibentuk bangunan, batas-batas wilayah, garis-
garis jalan raya, sungai, posisi pilar, dan sebagainya, 
yang dapat dilakukan oleh komputer adalah 
memanipulasi objek dasar atau entity yang memiliki 
atribut geometri. Hingga saat ini, secara umum, 
persepsi manusia mengenai bentuk representasi 
entity spasial adalah konsep raster dan vektor, 
sehingga untuk menyajikan entity spasial digunakan  
dua model data yakni :  

1. Model Data Raster   
2. Model Data Vektor  

 
2..5 Data Spasial 

Menurut Prahasta, Eddy (Konsep-konsep dasar 
Sistem Informasi Geografis, 2002) Sebagian besar 
data yang akan ditangani dalam SIG merupakan data 
spasial yaitu sebuah data yang berorientasi 
geografis, memiliki sistem koordinat tertentu 
sebagai dasar referensinya dan mempunyai dua 
bagian penting yang membuatnya berbeda dari data 
lain, yaitu informasi lokasi (spasial) dan informasi 
deskriptif (attribute) yang dijelaskan berikut ini :  

1. Informasi lokasi (spasial) 
2. Informasi non spasial 

 
2.6 Analisis Spasial 

Menurut Prahasta, Eddy (Konsep-konsep 
dasar: Sistem Informasi Geografis, 2002) analisis 
spasial adalah sekumpulan teknik yang hasilnya 
bergantung pada lokasi objek yang bersangkutan 
(yang sedang dianalisis). 

Teknik-teknik yang digunakan untuk meneliti 
dan mengeksplorasi data dari perspektif keruangan, 
untuk mengembangkan, menguji model-model, dan 
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menyajikan kembali datanya sedemikian rupa 
hingga dapat meningkatkan pemahaman dan 
wawasan. 

Dengan mengimplementasikan basis data SIG 
sebagai model dunia nyata, setiap pengguna dapat 
mempelajari proses-proses spasial yang terdapat 
didalamnya.Sehubungan dengan hal ini, fungsi 
analisis spasial dapat memberikan informasi 
mengenai peristiwa yang sedang terjadi pada suatu 
area atau unsur geografis. 
 
2.7 Subsistem Sistem Informasi Geografis 

Menurut Prahasta, Eddy (Konsep-konsep 
dasar: Sistem Informasi Geografis, 2002) SIG dapat 
diuraikan  menjadi  beberapa  subsistem,   sebagai  
berikut : 

1. Input 
2. Output 
3. Manajemen Data 
4. Manipulasi dan Analisis Data 

 
2.8 Cara Kerja Sistem Informasi Geografis 

Menurut Prahasta, Eddy (Konsep-konsep dasar 
Sistem Informasi Geografis, 2002) SIG dapat 
merepresentasikan real-world (dunia nyata) di atas 
monitor komputer sebagaimana lembaran peta dapat 
merepresentasikan dunia nyata di atas kertas. Tetapi 
SIG memiliki kekuatan lebih dan fleksibilitas 
daripada lembaran kertas. Peta merupakan 
representasi grafis dari dunia nyata; obyek-obyek 
yang direpresentasikan di atas peta disebut unsur 
peta atau map features contohnya adalah sungai, 
taman, kebun, jalan dan lain-lain. Peta 
mengorganisasikan unsur-unsur berdasarkan lokasi-
lokasinya, peta sangat baik dalam memperlihatkan 
hubungan atau relasi yang dimiliki oleh unsur-
unsurnya. 

 
 

Gambar 2.1. Cara Kerja Sistem Informasi 
Geografis 

 
2.9 Peta  

Menurut Rockville (1986) Peta merupakan 
suatu representasi konvensional (miniatur) dari 
unsur-unsur (features) fisik (alamiah dan buatan 
manusia) dari sebagian atau keseluruhan permukaan 
bumi di atas media bidang datar dengan skala 
tertentu. 

Menurut Indah, MN(Pengantar GIS, 2002) 
Adapun persyaratan-persyaratan geometrik yang 

harus dipenuhi oleh suatu peta sehingga menjadi 
peta yang ideal adalah: 

1. Jarak antara titik-titik yang terletak di atas 
peta harus sesuai dengan jarak aslinya di 
permukaan bumi (dengan memperhatikan 
faktor skala tertentu). 

2. Luas suatu unsur yang direpresentasikan di 
atas peta harus sesuai dengan luas 
sebenarnya (juga 
denganmempertimbangkan skalanya). 

3. Sudut atau arah suatu garis yang 
direpresentasikan di atas peta harus sesuai 
dengan arah yang sebenarnya (seperti di 
permukaan bumi). 

4. Bentuk suatu unsur yang direpresentasikan 
di atas peta harus sesuai dengan bentuk 
yang sebenarnya (jugadengan 
mempertimbangkan faktor skalanya). 
 

 
4. Analisis dan Perancangan 

 
4.1. Deskripisi Aplikasi 

Sistem yang akan dibangun merupakan sistem 
aplikasi web yang bernama Sistem Informasi 
Geografis Perwakilan Konsuler Asing di Jakarta. 
Aplikasi tersebut menyediakan informasi letak 
Perwakilan konsuler asing serta informasi umum 
dari perwakilan konsuler asing tersebut 

 
4.2. Analisis dan Kebutuhan Sistem 

 
Analisis kebutuhan sistem merupakan satu 

tahap penting dalam pembangunan suatu sistem. 
Kebutuhan yang akan dibahas yaitu kebutuhan 
fungsional dan kebutuhan non fungsional. 
Kebutuhan fungsional merupakan pernyataan 
mengenai apa yang seharusnya dikerjakan oleh 
sistem dan kebutuhan fungsional menggambarkan 
layanan yang diberikan sistem. Sedangkan 
kebutuhan non fungsional merupakan pernyataan 
mengenai properti dan pembentuk sistem. 

 
4.2.1. Kebutuhan Fungsional 

 
Kebutuhan fungsional untuk sistem ini 

adalah: 
1. Sistem menyediakan informasi tentang letak 

geografis kantor perwakilan konsuler asing 
2. Sistem menyediakan fasilitas pencarian 

informasi visa dan perjanjian hubungan 
internasional antara negara pengirim konsuler 
asing dengan negara indonesia. 
 

4.2.2. Kebutuhan non – Fungsional 
Sistem ini dibangun dengan menggunakan 

bahasa pemrograman ASP dengan basis data Ms 
Access serta IIS sebagai webserver . 
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4.3. Perancangan Sistem 
Dalam pengembangan Aplikasi Sistem 

Informasi Geografis  ini penulis menggunakan 
pemodelan UML (Unified Modelling Language) 
yang terdiri dari Tujuh diagram. Berikut daftar 
diagram UML yang akan digunakan: UseCase 
Diagram, Class Diagram, Sequence  Diagram, 
Collaboration  Diagram,  Activity  Diagram,  
Statechart Diagram, Deployment Diagram 

 
4.3.1. Use Case Diagram 

Tahapan  yang  akan dilakukan  dalam 
membuat Use Case Diagram adalah menentukan 
kandidat actor, menentukan Use Case Requietment 
yang berguna  untuk mengidentifikasikan 
kebutuhan usecasedalam Aplikasi Sistem 
Informasi Geografis, dan interaksi antara actor-
actor terhadap usecase–usecase yang telah  
didefinisikan melalui pembuatan  use case 
diagram. Berikut penjabarannya: 

 
1. Actor 
Actor-actor yang terdapat dalam sistem ini adalah 
• Administrator: mempunyai hak akses untuk 

melakukan input, update dan delete 
Kecamatan, konsuler,visa dan perjanjian 
antar negara. 

• User : memperoleh/mendapatkan informasi 
konsuler, visa dan perjanjian antar negara 

 
Use Case Requirement 
Setelah mengidentifikasi actor, tahap selanjutnya 
adalah menentukan kebutuhan fungsi usecaseyang 
dibutuhkan oleh sistem dalam interaksinya dengan 
actor-actortersebut.  Berikut adalah identifikasi 
kebutuhan use case Aplikasi Sistem Informasi 
Geografis : 
 

 

 
 
 
 
 
 

Gambar 4.1. Use Case Diagram 
 
Class Diagram 

Setelah membuat  use  case  diagram,  
selanjutnya adalah membuat class diagram.Class 
Diagram merupakan diagram yang menunjukkan 
kebutuhan class-class dalam suatu sistem program 
dimana class-class tersebut   mengandung   atribut 
- atribut   dan   operation-operation yang 
dibutuhkan. Class juga merupakan pembentuk 
utama dari sistem berorientasi obyek karena class 

menunjukkan kumpulan obyek yang memiliki 
atribut dan operasi yang sama. Class digunakan 
untuk mengimplementasikan interface. 

 
Gambar 4.2. Class Diagram 

 
 
Sequence Diagram 

Sequence Diagram menggambarkan pola 
hubungan antara sekumpulan object yang saling 
mempengaruhi menurut urutan waktu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 4,3, Sequence Diagram SIG 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gambar. 4.4. Sequence Diagram Info Visa 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 4.5. Sequence Diagaram Manage 

Kecamatan 
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Gambar 4.6. Sequence Diagram Manage 
Konsuler 

 
 
 
 
 
 

Gambar 4.7. Sequence Diagaram Manage Visa 
 
Collaboration Diagram 

Collaboration diagram merupakan gambaran 
lain dari sequence diagram yang menunjukkan  
bagaimanaobject saling terkait satu sama lain. 
Dalam collaboration diagram,digambarkan 
pengiriman massage – massage dari objek satu ke 
obyek yang lain. 
 

 
Gambar 4.8. Collaboration Diagram SIG 

 
 
 
 

Gambar 4.9. Collaboration Diagram Manage 
Kecamatan 

 
 

 
Gambar 4.10. Collaboration Diagram Manage 

Konsuler 
 
Activity Diagram 
Activity Diagram merupakan gambaran detail dan 
use case diagram dimana setiap state merupakan 
suatu aksi (action state) dan transisinya dipicu oleh 
aksi (action) yang sudah selesai dan state 
sebelumnya dan biasanya digunakan untuk 
menunjukkan urutan dan state-state. Berikut adalah 
activity diagram manajemen data konsuler: 
 
 
 
 

Gambar 4.11. Activity Diagram 
 
Statechart Diagram 

Sebuah statechart diagram(juga disebut state 
diagram) merupakan bentuk lain dari pemodelan 
dinamik yang menekankan pada event-eventyang 
terjadi pada sebuah object  sebagairesponnya 
terhadap message. Statediagram  menelusuri  
individu-individu  object melalui keseluruhan  daur 
hidupnya, menspesifikasikan semua urutan yang 
mungkin dari pesan-pesan yang akan diterima object 
tersebut,  bersama-sama dengan tanggapan  atas 
pesan-pesan tersebut. 
 

 
Gambar 4.12. State Diagram SIG 
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Gambar 4.13.  Statechart Diagram Manage 
Konsuler 

 
 
 
Deployment Diagram 

Deployment diagram menunjukkan  sesunan  
fisik  sebuah  sistem, menunjukkan bagian perangkat 
lunak mana yang berjalan pada perangkat keras. 
 
 

Gambar 4.14. Deployment Diagram 
 
 

5. Penutup 
 
Kesimpulan 

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari 
Perancangan Sistem Informasi Geografis Perwakilan 
Konsuler Asing DI Jakarta adalah sebagai berikut: 

 
1. Telah dibuat sebuah sistem  informasi 

geografis, yang menyajikan berbagai 
informasi perwakilan konsuler asing 
dikawasan DKI Jakarta. 

2. Desain WEB ini diharapkan dapat bermanfaat 
bagi penulis, peneliti  dan  berbagai pihak. 
Dengan tampilann yang sederhana, diharapkan 

dapat membantu masyarakat dalam mencari 
infomasi yang semakin hari semakin 
berkembang khususnya dalam bidang Ilmu dan 
Teknologi (IT) Internet.  

3. Sistem yang dibangun bersifat dinamis sehingga 
data-data dapat dilengkapi/diupdate. 

 
Saran 
Beberapa saran yang dapat diberikan untuk 
pengembangan sistem selanjutnya: 
1. Perlunya pengembangan lebih lanjut terhadap 

lokasi konsuler karena perwakilan konsuler 
asing tidak hanya berada di daerah jakarta 
tetapi tersebar di berbagai provinsi di 
indonesia. 

2. Desain Web  dapat dikembangkan lebih lanjut, 
sehingga pemahaman tentang website tidak 
hanya diketahui oleh kalangan IT saja tetapi 
masyarakat umum juga bisa mengaplikasikan 
web site tersebut. 

3. Kompleksitas data terus ditingkatkan. 
4. Adanya suatu sarana/peralatan yang dibutuhkan 

dalam melakukan proses pembuatan GIS 
(misalnya : meja digitasi, GPS dll) akan 
membantu  menghasilkan GIS yang lebih akurat. 

5. Perlunya meningkatkan keamanan website agar 
keamanan data lebih terjaga. 

6. Disarankan menggunakan peta live (misalnya : 
Google Map, Yahoo Map,dll) agar peta yang 
dihasilkan lebih real dan lengkap. 
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Abstrak 

Yogyakarta terkenal dengan wisata sejarah dan budayanya, sehingga banyak menarik wisatawan untuk 
berkunjung ke daerah ini. Masing-masing alternatif wisata mempunyai kekurangan dan kelebihan, sehingga 
dalam hal ini terkadang membuat wisatawan kesulitan untuk menentukan wisata mana yang akan menjadi 
tujuannya sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Keadaan tersebut membuat kebutuhan akan sistem informasi 
geografis menjadi semakin tak terelakkan, mengingat fasilitas yang disediakan cukup lengkap. Salah satu faktor 
pendukung yang ditawarkan dalam mengatasi kompleksitas alternatif wisata dalam Sistem Informasi Geografis 
adalah adanya fasilitas pengambilan keputusan dengan menggunakan metode Fussy Multi Attribute Decission 
Making. Fuzzy MADM membantu dalam mengambil alternatif terbaik dari beberapa alternatif, yang kemudian 
akan diurutkan berdasarkan dengan nilai tertinggi mendekati nilai yang diberikan oleh wisatawan.  
 
Kata kunci : SIG, SPK, Fuzzy, MADM, Wisata, Yogyakarta 
 
 
 
 
 
1. Pendahuluan  
 
1.1  Latar Belakang Masalah 
 

 Kota Yogyakarta selain sebagai kota pelajar 
juga merupakan salah satu daerah yang kaya akan 
sejarah serta budaya. Hal ini dapat dibuktikan 
dengan banyaknya peninggalan-peninggalan sejarah 
di Yogyakarta dan budaya asli yang masih terus 
terjaga sampai saat ini walaupun perkembangan 
zaman modern sangat pesat. Candi-candi, gedung  
(bersejarah) peninggalan zaman dahulu , monumen 
serta museum  dan masih seringnya  diadakan pentas 
seni ataupun upacara adat secara turun-temurun 
merupakan suatu hal yang dapat menarik para 
wisatawan untuk datang ke Yogyakarta.  

Peranan sistem informasi geografis dalam 
memetakan wisata sejarah dan budaya Yogyakarta 
sangat penting. Karena dengan berbagai fasilitas 
yang dimiliki, seperti: Legenda, Skala, Zoom, Pan, 
Searching, Pengukuran, Informasi dan Link, maka 
hal ini sangatlah bisa membantu wisatawan dalam 
memandu berwisata[2]. 

Tidak cukup hanya sistem informasi geografis 
saja sebagai pemandu, oleh karena banyaknya 
tempat wisata sejarah dan budaya serta indikator 

kriteria yang banyak juga, maka perlu adanya 
sebuah sistem pendukung keputusan dalam sistem 
informasi geografis untuk membantu wisatawan 
menentukan tempat mana yang akan dikunjungi. 
Tetapi terkadang karena kurangnya informasi yang 
diberikan atau dapat juga disebabkan oleh sulitnya 
wisatawan dalam memberikan preferensinya secara 
tegas, ini sering menimbulkan ketidakpastian. 
Ketidakpastian ini bisa terletak pada data atau 
informasi fisik baik yang terdapat pada alternatif 
maupun atribut, dan dapat juga terletak pada 
penyampaian preferensi yang diberikan oleh 
pengambil keputusan dalam hal ini wisatawan. 
Disini, logika fuzzy berperan untuk mengakomodasi 
adanya ketidakpastian yang seringkali muncul pada 
lingkungan dimana sistem tersebut dibangun[1] 

 Salah satu model untuk menangani masalah 
fuzzy adalah MADM (Multi Attribute Decission 
Making) dengan metode SAW (Simple Additive 
Weighting). Metode ini dianggap mudah, karena 
konsep dasarnya adalah mencari penjumlahan 
terbobot dari rating kinerja pada setiap alternative 
pada semua atribut[1]. Dengan mengolah data yang 
ada pada peta tematik, yaitu data spasial dan data 
atribut [6], fuzzy MADM metode SAW ini 

No Makalah : 245
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diharapkan dapat menunujukkan wisata sesuai 
dengan hasil rekomendasi yang ada. 

  
1.2 Rumusan Masalah 
 
 Rumusan Masalah yang diangkat dari penelitian 
ini adalah bagaimana menampilkan rekomendasi 
wisata (lokasi diskrit) pada peta tematik berdasarkan 
urutan usulan prioritas pendukung keputusan, sesuai 
dengan kriteria yang diinginkan wisatawan dengan 
Fuzzy Multi Attribute Decission Making metode 
Simple Additive Weighting[1]. 
 
1.3 Batasan Masalah 
 

   Batasan masalah dalam penelitian ini meliputi: 
- Kriteria-kriteria umum yang terdapat pada 

tempat wisata 
- Data non spasial berupa kriteria-kriteria umum 

yang terdapat pada tempat wisata, dinyatakan 
sebagai variabel yang memiliki ketidakpastian 
(variabel fuzzy). 

- Daerah yang diteliti meliputi Kota Yogyakarta, 
Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, 
Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten 
Gunungkidul. 

- Software yang digunakan untuk pengujian 
adalah ArcView, database MySql dan bahasa 
pemrograman PHP 

 
1.4 Tujuan 
 

 Membantu wisatawan mengambil keputusan 
untuk menentukan wisata yang diinginkan sesuai 
kriteria yang diberikan dengan menggunakan Fuzzy 
Multiple Attribute Decision Making (FMADM) 
dengan metode Simple Additive Weighting (SAW).  
 
1.5  Metode Penelitian 
 
- Lokasi penelitian dilakukan pada Daerah 

Istimewa Yogyakarta dengan koordinat 703’-
8012’ Lintang Selatan dan 110000’-110050’ 
Bujur Timur [7] 

- Pengumpulan informasi mengenai data spasial 
dan data atribut Daerah Istimewa Yogyakarta 
dalam hal ini terkhusus Wisata Sejarah dan 
Budaya Yogyakarta 

 
1.5.1 Analisis Kebutuhan Sistem 
 

 Kebutuhan yang diharapkan dalam penelitian 
ini, dikelompokkan menjadi kebutuhan masukan, 
kebutuhan proses, dan kebutuhan keluaran. 
a.   Kebutuhan Masukan 

Data masukan yang dibutuhkan terbagi 2 jenis, 
yaitu data spasial dan atribut. Data spasial meliputi 
posisi geografis, batas-batas daerah Daerah Istimewa 
Yogyakarta, jaringan jalan dan sungai . Sedangkan 

data atribut berhubungan dengan faktor-faktor yang 
berisi informasi nama-nama wisata, alamat wisata, 
harga tiket wisata dan semua yang berhubungan 
dengannya.  
b. Kebutuhan Proses 

Terdapat sejumlah proses yang dilibatkan dalam 
penelitian ini. Proses utama terbagi 3, yaitu proses : 
digitasi peta, fuzzifikasi dan defuzzifikasi. Proses 
fuzzifikasi terdiri atas proses : penentuan variabel 
dan himpunan fuzzy, penentuan derajat keanggotaan 
tiap variabel fuzzy, dan penentuan alur penyelesaian 
(aturan). Sedangkan defuzzifikasi merupakan proses 
pemeringkatan berdasarkan dari hasil perhitungan 
nilai dari kriteria yang telah ditentukan. 
c. Kebutuhan Output 
Output yang diharapkan dari penelitian ini adalah 
berupa: 
-  Informasi Alternatif Wisata 

Mampu menampilkan alternatif wisata 
berdasarkan peringkat, berupa penunjukkan 
symbol pada peta tersebut 

-  Informasi Teks 
Mampu menampilkan informasi bagi 
wisatawan berupa teks, dan dapat membaca 
informasi dalam bentuk kata maupun kalimat. 

-  Informasi Peta 
Mampu menampilkan suatu peta, data yang 
mengacu pada keadaan atau lokasi  

 
2. Landasan Teori  
 
2.1 Sistem Pendukung Keputusan 
 

Menurut Moore and Chang (1980), SPK dapat 
digambarkan sebagai sistem yang dapat diperluas 
untuk mampu mendukung analisis ad hoc data, dan 
pemodelan keputusan, berorientasi keputusan, 
orientasi perencanaan masa depan, dan digunakan 
pada interval yang tidak regular dan tak terencana 
[4].  
 
2.2  Fuzzy Multi Attribute Decission Making 
 

Fuzzy Multi Attribute Decision Making (Fuzzy 
MADM) adalah suatu metode yang digunakan untuk 
mencari alternatif optimal dari sejumlah alternatif 
dengan kriteria tertentu[5]. Kriteria biasanya berupa 
ukuran-ukuran, aturan-aturan, atau standar yang 
digunakan dalam pengambilan keputusan.  Dalam 
hal ini, MADM digunakan untuk melakukan 
penilaian atau seleksi terhadap beberapa alternative 
dalam jumlah yang terbatas, yang secara umum 
dapat dikatakan bahwa MADM menyeleksi 
alternatif terbaik dari sejumlah alternatif [1] 

Sebagian besar pendekatan MADM dilakukan 
melalui 2 langkah [1] yaitu: 
1. Melakukan agregasi terhadap keputusan-

keputusan yang tanggap terhadap semua tujuan 
pada setiap alternatif. 
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2. Melakukan perangkingan alternatif-alternatif 
keputusan tersebut berdasarkan hasil agregasi 
keputusan. 
Ada beberapa metode yang dapat digunakan 

untuk menyelesaikan masalah MADM [1] antara 
lain: 
a. Simple Additive Weighting Methode (SAW) 
b. Weighted Product (WP) 
c. ELECTRE 
d. Technique for Order Preference by Similiarity 

to Ideal Solution (TOPSIS)  
e. Analytic Hierarchy Process (AHP) 

 
 Simple Additive Weighting Methode (SAW) 
 

 Metode SAW sering juga dikenal dengan 
istilah metode penjumlahan berbobot. Metode SAW 
membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan 
(X) ke suatu skala yang dapat diperbandingkan 
dengan semua rating alternatif yang ada[1]. 

rij = 















ij

ij
i

ij
i

ij

x

xniM

xxaM

x

   (1) 

dimana rij adalah rating kinerja ternormalisasi dari 
alternatif Ai pada atribut Cj; i=1,2,...,m dan 
j=1,2,...,n.  
  Nilai preferensi untuk setiap alternative 
(Vi)diberikan sebagai: 
      n 

 Vi = ∑ wjrij   (2) 

    
j=1 

Nilai Vi yang lebih besar mengindikasikan bahwa 
alternatif Ai lebih terpilih. 
 
3. Penerapan MADM SAW mendukung 

Pemilihan Wisata 
 

 Berdasarkan data yang ada pada wisata sejarah 
dan budaya Yogyakarta maka dapat diambil variabel 
untuk penelusuran keputusan peringkat. 

 
3.1  Kriteria umum 
 

 Kriteria Umum yang terdapat pada tempat 
wisata, sehingga membedakan bobot antara 
alternatif wisata satu dengan yang lainnya adalah: 
K1 = Harga tiket masuk wisata 
K2 = Jarak dengan pusat kota 
K3 = Alternatif akses tempat wisata 
K4 = Fasilitas tempat wisata 
K5 = Pusat Oleh-oleh 
K6 = Hari buka dalam seminggu 

 Dari masing-masing kriteria tersebut, maka 
dibuat variabel yang akan membedakan bobot tiap 
alternatif. Variabel tersebut akan dirubah kedalam 
bilangan fuzzy dengan penilaian : 
1.  Sangat Baik  = 1 
2.  Baik =0.8 
3.  Cukup = 0.6 
4.  Buruk = 0.4 
5.  Sangat Buruk = 0.2 
 
3.2 Kriteria Harga Tiket Masuk Wisata 
 
   Variabel harga tiket masuk wisata 
dikonversikan dengan bilangan fuzzy seperti yang 
terlihat pada tabel  
 
Tabel 1.  Variabel Harga Tiket Masuk Wisata 

Harga Tiket Nilai Fuzzy 
X<=5000 1
5000<X<=10000 0,8
10000<X<20000 0,6
20000<X<=25000 0,4
X>25000 0,2

 
3.3  Kriteria Jarak dengan Pusat Kota 
 

 Variabel jarak dikonversikan dengan bilangan 
fuzzy seperti yang terlihat pada tabel 2. 

 
Tabel 2. Variabel Jarak dengan Pusat Kota 

Jarak dengan Pusat Kota Nilai Fuzzy 
X<=5000 1
5000<X<=10000 0,8
10000<X<20000 0,6
20000<X<=25000 0,4
X>25000 0,2

 
3.4  Kriteria Alternatif Akses Tempat Wisata 

 Variabel alternatif akses dikonversikan dengan 
bilangan fuzzy seperti yang terlihat pada tabel 3. 
 

Tabel 3. Variabel Alternatif Akses Tempat Wisata 
Alternatif Akses 
Tempat Wisata 

Nilai 
Fuzzy

X<=5000 1
5000<X<=10000 0,8
10000<X<20000 0,6
20000<X<=25000 0,4
X>25000 0,2

 
3.5  Kriteria Fasilitas Tempat Wisata 

 Variabel fasilitas dikonversikan dengan 
bilangan fuzzy seperti yang terlihat pada tabel 4. 

 
Tabel 4. Variabel Fasilitas Tempat Wisata 

Alternatif Akses 
Tempat Wisata 

Nilai 
Fuzzy

Sangat Baik 1
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Baik 0,8
Cukup 0,6
Buruk 0,4
Kurang 0,2

 
 
3.6  Kriteria Pusat Oleh-oleh 
 

 Variabel pusat oleh-oleh dikonversikan dengan 
bilangan fuzzy seperti yang terlihat pada tabel 5. 

 
Tabel 5. Variabel Pusat Oleh-Oleh 

Pusat Oleh-oleh Nilai Fuzzy
Sangat Banyak 1
Banyak 0,8
Cukup 0,6
Sedikit 0,4
Kurang 0,2

 
3.7  Kriteria Hari Buka Tempat Wisata 
 

 Variabel hari buka tempat wisata dikonversikan 
dengan bilangan fuzzy seperti yang terlihat pada 
tabel 6. 
 
Tabel 6. Variabel Hari Buka Tempat Wisata 

Hari Buka Tempat Wisata Nilai Fuzzy
X=7 1
X=6 0,8
X=5 0,6
X=4 0,4
X=2 0,2

 
 
3.8  Rating Kecocokan pada Tiap Alternatif 

 Tabel 7 menunjukkan rating kecocokan dari 
setiap alternative pada setiap kriteria, diambil 4 
sampel wisata secara acak pada tiap kabupaten. 
 
Tabel 7. Rating Kecocokan tiap Alternatif 
Alternatif K1 K2 K3 K4 K5 K6 

1 1 1 1 0,6 1 1 
2 1 1 1 0,8 1 1 
3 1 1 1 0,6 1 1 
4 1 1 1 0,6 1 1 
5 1 1 1 0,6 0.6 1 
6 1 1 1 0,4 0.4 1 
7 1 1 1 0,4 0.6 1 
8 1 1 1 0,8 0.8 0.8 
9 1 1 1 1 0.8 1 
10 0.8 0,6 1 1 1 1 
11 0.8 0,6 0.6 0.8 0.8 1 
12 1 0,4 0.2 0.2 0.2 1 
13 1 0,8 0.2 0.2 0.2 1 
14 1 1 0.8 1 1 0.6 
15 1 0,4 0.4 0.8 0.8 1 
16 1 0,4 0.4 0.8 0.6 1 
17 1 0,8 0.2 0.8 0.6 1 
18 0.8 0,8 0.6 0.8 0.8 1 
19 1 0,4 0 0.8 0.6 1 
20 1 0,8 0.6 0.6 0.6 1 

 
3.9  Bobot Preferensi 
 
  Bobot preferensi diberikan oleh wisatawan 
dengan kriteria yang diinginkan.  
 
 
3.9.1 Contoh 
 

Wisatawan memberikan bobot preferensi  
(berdasarkan pada kriteria yang terurut) berikut,: 

 
W = (1, 1, 1, 0.4, 0.6,1 ) 
 

Matriks keputusan dibentuk  dari tabel kecocokan 
sebagai berikut (diambil 5 sampel pariwisata dari 
alternatif 5-9): 
 

X =























18.01111

8.08.08.0111

16.04.0111

14.04.0111

16.06.0111

 

 
  Normalisasi matriks X berdasarkan persamaan 
(1) : 

R = 























111111

8.018.0111

175.04.0111

150.04.0111

175.06.0111

 

 
Proses urutan ranking diperoleh dari persamaan 

(2), dengan hasil sebagai berikut: 
 
V5 = 1(1) + 1(1) + 1(1) + 0.4(0.6) + 0.6(0.75) + 1(1) 
      = 4.69 
V6 = 1(1) + 1(1) + 1(1) + 0.4(0.4) + 0.6(0.50) + 1(1) 
      = 4.46 
V7 = 1(1) + 1(1) + 1(1) + 0.4(0.4) + 0.6(0.75) + 1(1) 
      = 4.61 
V8 = 1(1) + 1(1) + 1(1) + 0.4(0.8) + 0.6(1) + 1(0.8) 
      = 4.72  
V9 = 1(1) + 1(1) + 1(1) + 0.4(1) + 0.6(1) + 1(1) 
      = 5 

Apabila yang ingin ditampilkan adalah dengan 
nilai 3 terbesar maka yang akan muncul adalah V9  

dengan alternatif wisata prioritas pertama, V7 dengan 
alternative wisata prioritas kedua, dan V5  alternatif 
wisata dengan prioritas terakhir. 

 
4. Rancangan Implementasi Program 
 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2012, STMIK - STIKOM Bali 23-25 Pebruari 2012 

961 
 

 
 

Gambar 1. Rancangan Implementasi Program 
Pada gambar 6 database File Arcview akan 

dikonfersikan kepada database mySql dengan 
menggunakan bahasa pemrograman PHP. Data yang 
sudah terkonfersi akan dimanipulasi pada server 
yang hasilnya akan dikirimkan kepada client berupa 
hasil rekomendasi wisata sesuai input wisatawan. 
Hasil ini akan ditampilkan pada peta sesuai urutan 
rekomendasi. 

 
5. Hasil Rekomendasi Wisata Pada Peta 

 
Pada gambar 1 ditampilkan sampel 

rekomendasi wisata berdasarkan hasil perhitungan 
fuzzy MADM SAW. Nilai dari 3 wisata terbesar 
akan diambil dan digunakan untuk memanggil letak 
wisata dengan menggunakan fasilitas searching. 
Titik segilima berwarna merah merupakan letak 
rekomendasi wisata. 
 

 
Gambar 2 (a). Rekomendasi Wisata 1 

 

 
Gambar 2 (b). Rekomendasi Wisata 2 

 

 
Gambar 2 (c). Rekomendasi Wisata 3 

 
 

 
 

Gambar 3. Rekomendasi Wisata 1 
  
 Pada gambar 3 merupakan sistem informasi 
geografis dengan tampilan input dari user. Nilai kriteria 
yang dimasukkan oleh user akan diproses oleh sistem 
sehingga menghasilkan rekomendasi wisata. 

 
 
6. Kesimpulan 

 Pengolahan data pada peta tematik dapat 
menghasilkan suatu pendukung keputusan untuk 
rekomendasi wisata sesuai dengan kriteria yang 
dimasukkan oleh wisatawan. 
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Abstrak 

Informasi akademik bagi institusi pendidikan tinggi merupakan salah satu sarana komunikasi dan pertukaran 
informasi. Perkembangan teknologi mobile dan besarnya market share perangkat mobile di kalangan mahasiswa 
menciptakan potensi alternatif sebagai sarana atau media komunikasi sekaligus publikasi informasi akademik via 
mobile. BlackBerry sebagai salah satu perangkat mobile dengan market share terbesar di Indonesia yakni sebesar 
47% didukung dengan layanan push. Layanan ini memanfaatkan Internet serta menggunakan notifikasi sebagai 
alert pada handheld manakala informasi terbaru yang dirilis oleh publisher informasi berhasil diunggah. Dengan 
keunggulan inilah, maka terbuka peluang bahwa informasi akademik dapat dipublikasikan dengan 
memanfaatkan push technology. Untuk itu dirancang sistem yang mampu mengakomodir publikasi informasi 
akademik ke handheld. Perancangan sistem dibagi menjadi dua bagian yaitu di sisi handheld (client) sebagai 
penerima informasi publikasi dan di sisi server sebagai publisher informasi akademik. Hasil perancangan 
direalisasikan dengan membangun aplikasi di sisi handheld (client) menggunakan BlackBerry Java SDK dan di 
sisi server menggunakan server scripting language. Publikasi informasi akademik melalui BlackBerry push 
technology memberikan manfaat kepada sivitas academica berupa notifikasi dan informasi yang up-to-date.  
 
Kata kunci :  publikasi informasi, informasi akademik, BlackBerry, push technology, notifikasi. 
 
 
 
 
1. Pendahuluan 
 

Di dalam dunia pendidikan, sebuah sarana 
komunikasi antara institusi pendidikan dengan 
keseluruhan mahasiswa menjadi suatu kebutuhan 
utama. Secara umum, institusi-institusi pendikan di 
Indonesia menyediakan informasi akademik untuk 
memenuhi kebutuhan tersebut, baik dengan 
menggunakan surat, informasi dinding, informasi 
audio, penyampaian verbal, website, telepon, Short 
Message Service (SMS), bahkan media jejaring 
sosial sekalipun. Jadi, merupakan hal yang lumrah 
ditemui jika informasi akademik sudah menjadi fitur 
dasar di dalam situs-situs web institusi pendidikan 
dengan infrastruktur teknologi informasi yang 
memadai [1] karena kebutuhan akan informasi via 
Internet semakin meningkat. 

Kebutuhan akan akses informasi via Internet 
semakin meningkat seiring dengan perkembangan 
teknologi. Di zaman sekarang kalangan mahasiswa 
dapat mengakses Internet dengan gampang hanya 
lewat perangkat telepon genggam atau mobile device 
[2] yang mereka biasa gunakan sehari-hari. Institusi 
pendidikan juga harus mempersiapkan  strategi 
teknologi guna memenuhi kebutuhan mahasiswa 

akan akses informasi Internet ini. Beberapa contoh 
strategi teknologi yang dapat dilakukan dalam 
menerapkan strategi teknologi ini antara lain 
membuka situs versi mobile, integrasi situs resmi 
dengan SMS Gateway [3], penyebaran informasi 
akademik lewat email dan lainnya  

Implikasinya adalah informasi akademik yang 
merupakan salah satu bentuk informasi yang cukup 
penting dalam kegiatan pendidikan bagi mahasiswa 
juga dapat disebarluaskan sampai ke mobile device 
para mahasiswa. Informasi akademik sendiri dapat 
dipublikasikan dengan cepat antar satu dengan 
lainnya dan informasi di dalamnya juga dapat 
kadaluarsan atau tidak berguna lagi jika sudah 
terlalu lama tidak diakses. Hal inilah yang 
menyebabkan mahasiswa harus dapat menerima 
informasi yang up-to-date dan tidak harus secara 
aktif (melakukan pengecekan ke situs ataupun 
informasi tertulis) jika ada informasi terbaru untuk 
mereka. 

Push technology adalah bentuk teknologi yang 
memungkinkan transfer informasi langsung 
(mendekati konsep real-time) yang diinisiasi oleh 
publisher informasi kepada penerima informasi 
sehingga penerima informasi tidak harus aktif 

No Makalah : 246
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melakukan permintaan atau pengecekan informasi 
[4]. Dalam hal ini, penerima informasi yaitu 
mahasiswa dan publisher informasi yaitu 
administrator informasi akademik. Push technology 
sendiri sudah didukung beberapa vendor Android, 
Iphone dan BlackBerry telah mengimplementasikan 
push technology. 

BlackBerry sebagai salah satu perangkat 
mobile dengan market share terbesar di Indonesia 
[5] yakni sebesar 47% didukung dengan layanan 
push. Pemanfaatan BlackBerry salah satunya adalah 
kemudahan pengiriman informasi melalui Internet 
yang dapat diimplementasikan ke dalam teknik 
publikasi untuk informasi akademik. Aplikasi 
BlackBerry menggunakan push service berpotensi 
menjadi salah satu solusi bagi institusi pendidikan 
untuk memenuhi kebutuhan informasi berupa 
informasi akademik bagi para mahasiswa. 

 
2. Pemanfaatan Blackberry Push Service 
 
2.1 Dimensi Informasi 

Informasi mempunyai berbagai macam 
karakteristik untuk mendeskripsikan kualitas dari 
informasi tersebut. Perbedaan antara baik dan 
buruknya suatu informasi dapat diidentifikasikan 
dengan mempertimbangkan apakah informasi 
tersebut mempunyai semua atau sebagian atribut 
dari informasi yang berkualitas. 

Dimensi dari suatu informasi 
mempertimbangkan tiga sudut pandang: waktu, 
lokasi, dan bentuk. Dalam pemanfaatan layanan 
BlackBerry push service maka aplikasi dapat diukur 
dari ketiga aspek tersebut dimana waktu dapat 
menunjukkan timeliness (ketepatan waktu), lokasi 
menunjukkan bisa diakses dari manapun, dan bentuk 
yang menunjukkan ketepatan media informasi [6]. 

 
2.2 Layanan BlackBerry Push Service 
 

BlackBerry push service adalah bagian 
penting dari BlackBerry smartphone yang real time 
dan selalu siap digunakan. Aplikasi  juga dapat 
memproses informasi di latar belakang dan memberi 
notifikasi kepada pengguna. 

BlackBerry push service digunakan untuk 
menambahkan karakteristik yang disukai pelanggan 
smartphone ke aplikasi, termasuk masa pakai baterai 
yang lebih lama, aplikasi yang berjalan di latar 
belakang, dan kemampuan memperoleh informasi 
dengan cepat. 

BlackBerry push service tersedia untuk 
semua pengembang dan penyedia konten web. Guna 
membangun aplikasi BlackBerry berbasis push 
service diperlukan langkah-langkah sebagai berikut. 
1. Pelajari cara kerja BlackBerry push service. 
2. Lihat Panduan Pengembangan BlackBerry Push 

Service SDK untuk informasi tambahan. 

3. Download Blackberry Push Service SDK (versi 
Windows atau versi Linux) untuk 
mengembangkan komponen sisi server.  

4. Daftar untuk mengevaluasi Blackberry push  
service.  

5. Daftar untuk meluncurkan aplikasi saat masih 
dalam proses pembuatan. 

 Jika menggunakan Blackberry push service 
di aplikasi yang berkomunikasi secara eksklusif 
melalui BlackBerry® Enterprise Server, pendaftaran 
tidak diperlukan  [7]. 
 
2.3 BlackBerry Push API 

Menggunakan Blackberry Push Application 
Programming Interface (API), vendor software yang 
terdaftar dalam Alliance Program ataupun developer 
yang terdaftar untuk memakai Blackberry push 
service dapat membuat jangkauan aplikasi yang 
lebih luas untuk kegunaan BlackBerry bagi pemakai 
software. 

Blackberry Push API mengoptimasi waktu 
(time) dan lokasi (location) dalam memberikan 
peringatan atau notifikasi. Data dapat dikirim ke 
aplikasi Java di dalam BlackBerry pemakai dengan 
menggunakan Blackberry Push API. Aplikasi yang 
dikembangkan dengan Blackberry Push API tidak 
perlu secara berkala menarik informasi baru dari 
server. Mungkin saja penarikan informasi dan 
respon yang diterima secara satu persatu memang 
dalam jumlah yang kecil, namun biaya ataupun daya 
yang dibutuhkan akan menanjak dengan cepat jika 
banyak aplikasi yang berjalan juga sedang menarik 
data.  

Blackberry Push API didesain untuk push 
sejumlah data dalam suatu besaran. Content provider 
dapat melakukan push data hingga 8 Kilobytes ke 
satu BlackBerry untuk satu kali pengiriman. Untuk 
menjaga kontrol tetap pada user dan sebagai 
pertimbangan dalam menyampaikan data yang di-
push maka, jika data yang dikirim masih belum 
lengkap dengan 8 Kilobytes maka user dapat 
memutuskan untuk menerima atau tidak. 

Aplikasi yang menggunakan Blackberry 
Push API juga dapat mereduksi akibat yang 
ditimbulkan dari penggunaan jaringan berlebihan. 
Blackberry Push API mengirim data lewat suatu 
background process tanpa campur tangan user. Data 
yang paling baru akan diterima dan sudah 
tersinkronisasi ketika mereka membuka aplikasi. 
Blackberry Push API juga meminimalisir akibat dari 
pemakaian daya baterai. Dibanding mengecek data 
secara aktif dimana menimbulkan kerja yang lebih 
dan daya yang lebih besar, Blackberry Push API 
dengan sederhana hanya menggunakan listener 
dalam background process untuk menerima data 
push dari server. Setelah berhasil dikirim, aplikasi 
mempunyai kekuatan untuk mengolah informasinya 
kembali jika diperlukan [8]. 
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Cara kerja BlackBerry Push Service dan 
BlackBerry Push API sebagaimana yang 
ditunjukkan berikut pada Gambar 1. 

 

Gambar 1. Cara kerja BlackBerry Push Service 
 

1. Content provider mengirimkan push request. 
2. Blackberry smartphone mengembalikan 

respons. 
3. BlackBerry infrastructure melakukan push data 

ke Blackberry smartphone. 
4. BlackBerry smartphone mengembalikan 

respons ke Blackberry smartphone. 
5. BlackBerry infrastructure melanjutkan 

acknowledgment ke content provider. 
6. Content provider mengembalikan status bahwa 

acknowledgment sudah diterima ke Blackberry 
smartphone. 

 
3. Rancang Bangun Sistem 
 

Skema umum perancangan aplikasi BlackBerry 
berbasis push technology ditunjukkan pada Gambar 
2. 

 

 
Gambar 2. Skema umum sistem aplikasi BlackBerry 

berbasis push technology 

Gambar 2 menjelaskan tahapan secara umum sistem 
aplikasi BlackBerry berbasis push technology. 
1. Mahasiswa dengan BlackBerry device 

meregistrasikan PIN mereka ke sistem publikasi 
informasi akademik. 

2. Publisher pengumuman akademik mengunggah 
pengumuman ke  sistem publikasi. 

3. Sistem publikasi pengumuman akademik akan 
membuat suatu page. html yang bisa diakses 
dari web browser manapun. 

4. Link dan judul informasi diteruskan oleh sistem 
publikasi informasi akademik  ke BlackBerry 
push server beserta alamat-alamat device 
BlackBerry yang diinginkan. 
5. Selanjutnya push server meneruskan 
informasi tentang link dan judul informasi ke 
semua alamat yang dituju. 
6. Data berupa link dan judul akan diterima 
Aplikasi BlackBerry UMN Info di masing-
masing device kemudian mahasiswa dapat 
membuka pengumuman terbaru di web browser 
BlackBerry. 

 
3.1 Rancang Bangun Aplikasi Server 

Perancangan aplikasi server secara umum 
dapat menggunakan data flow diagram (DFD). 
Context diagram  yang mendasar untuk aplikasi 
server secara umum ditunjukkan pada Gambar 3. 

 

Status File
Informasi Akademik HTML

Status Unggah Informasi

Data Pengiriman Informasi

Data Informasi Akademik

Laporan Pengiriman

Data Registrasi

Notifikasi Validasi

0

Sistem Publikasi 
Informasi 
Akademik

+

Mahasiswa

Blackberry Push Server

Filesystem EUIS

Publisher 
Informasi 
Akademik

 

Gambar 3. Context diagram 

Pembangunan aplikasi server menggunakan 
server scripting language yang mendukung layanan 
HTTP Request untuk melakukan push request ke 
Blackberry Push Server.  

HTTP Request ke Blackberry Push Server 
dikemas dalam paket XML dengan tag Push Access 
Protocol. Format PAP XML untuk layanan 
Blackberry Push Service dijabarkan dalam dokumen 
Push Access Protocol Development Guide yang 
diterbitkan oleh RIM [9]. Contoh PAP XML yang 
digunakan untuk request push message ke device 
Blackberry sebagai berikut. 
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--PembatasPAPXMLTag 
Content-Type: application/xml 
<?xml version="1.0"?> 
<!DOCTYPE pap PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD PAP 
2.1//EN""http://www.openmobilealliance.org/t
ech/DTD/pap_2.1.dtd"> 
<pap>  
<push-message push-id="999999999"  
source-reference="AAAAAAAAAAAA"  
deliver-before-timestamp="2008-09-
31T13:30:00Z"> <address address-
value="PIN00001"/>  
<address address-value="PIN00002"/>  
<address address-value="PIN00003"/>  
</push-message> 
</pap> 
--PembatasPAPXMLTag 
 
Content-Encoding: binary 
Content-Type: text/html 
 
Isi message untuk dikirim ke device 
Blackberry berada di sini. 
 
--PembatasPAPXMLTag--  
 

Push-id, untuk memberikan identifikasi pada tiap 
request push. Deliver-before-timestamp, untuk 
memberikan kapan message tersebut harus di-push 
ke dalam device yang teregistrasi. Source-reference, 
nomor identifikasi aplikasi yang didapat setelah 
berhasil melakukan proses pendaftaran layanan push 
Blackberry. 

Dalam contoh pembangunannya, aplikasi 
server dibangun dengan PHP dan menggunakan 
library libcurl untuk melakukan HTTP Request. 
Berikut contoh implementasi HTTP Request 
menggunakan PHP dan libcurl. 
 
// set URL dan opsi lainnya dalam libcurl 
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "https://URL 
dari blackberry push proxy gateway"); 
curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, false); 
curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, 
"BlackBerry Push Service SDK/1.0"); 
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTP_VERSION, 
CURL_HTTP_VERSION_1_1); 
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPAUTH, 
CURLAUTH_BASIC); 
curl_setopt($ch, CURLOPT_USERPWD, "Username 
dan password yang diberikan oleh RIM"); 
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1); 
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $data); 
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, 
array("Content-Type: multipart/related; 
boundary= PembatasPAPXMLTag; 
type=application/xml", "Accept: text/html, 
image/gif, image/jpeg, *; q=.2, */*; q=.2", 
"Connection: keep-alive"));XML ke browser 
 
// eksekusi header dan kirimkan paket PAP C 
curl_exec($ch); 
 
// tutup koneksi dan bebaskan resource yang 
tidak terpakai lagi 
curl_close($ch); 

 
 
 

3.2 Rancang Bangun Aplikasi Blackberry 
 

Perancangan aplikasi server secara umum 
dapat menggunakan unified modelling language 
(UML).  

Gambar 4 menunjukkan use case diagram 
dimana mahasiswa dapat melakukan aktivitas 
registrasi aplikasi, deregistrasi, aplikasi, terima 
notifikasi, setting aplikasi dan buka informasi 
akademik. 

Registrasi Aplikasi

Lihat Informasi Akademik

Setting Aplikasi

Deregistrasi Aplikasi

Mahasiswa
**

Terima Notifikasi

<<include>>

 
Gambar 4. Use case sistem 

  
Gambar 5 menunjukkan activity diagram dimana 
dari use case diagram dijabarkan lagi menjadi 
beberapa aktivitas. 

Register Aplikasi 
Otomatis

Siap Terima 
Pengumuman

Terima 
Pengumuman

Register Aplikasi 
Manual

[ berhasil registrasi ]

Deregistrasi 
Aplikasi

Buka Aplikasi

Cek Status 
Aplikasi Push

[belum aktif]

Buka Menu 
Utama

[aktif]

[ gagal registrasi/sudah aktif ]

Lihat 
Pengumuman

Setting 
Aplikasi

[ balik ke menu ]

[ keluar aplikasi ]

Main ProcessConditional Background ThreadPeriodic Background Thread

 
Gambar 5. Activity diagram Sistem 

 
Pada Gambar 5, aktivitas yang terjadi pada saat 

proses utama dimulai dari buka aplikasi kemudian 
lanjutkan dengan cek status PIN dan ke menut 
utama. Di menu utama terdapat pilihan untuk setting 
aplikasi atau lihat informasi akademik dan juga 
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registrasi aplikasi manual dan deregistrasi. Aktivitas 
registrasi dan deregistrasi aplikasi berjalan pada 
conditional thread yang artinya aktivitas tersebut 
hanya berjalan jika diberi perintah registrasi atau 
deregistrasi manual ataupun telah dilakukan. 
Sedangkan untuk terima notifikasi atau 
pengumuman, masuk ke dalam swimlane backgroud 
thread karena kapan saja, tidak selalu saat aplikasi 
dibuka saja baru uisa dapat notifikasi, namun ada 
thread yang berjalan di background untuk menerima 
push dari Blackberry server. 

Pada Gambar 6, ditunjukkan class diagram 
dari Blackberry Java SDK yang diperlukan untuk 
pembangunan aplikasi ini. 

 
Gambar 6. Class diagram sistem 

Pembangunan aplikasi client dalam Blackberry 
Java SDK menggunakan Push API. Untuk 
mengimplementasi aplikasi push maka pada UI 
Application yang utama harus 
mengimplementasikan class PushApplication. 
Berikut contohnya. 

public class InfoApp extends UiApplication 
implements PushApplication { 
//source code java di sini 
} 

Kemudian aplikasi dapat diregistrasikan lewat 
static class PushApplicationRegistry dengan 
mendefinisikan terlebih dahulu objek 
PushApplicationDescriptor-nya. 

try { 
 
private static PushApplicationDescriptor 
_pad = new 
PushApplicationDescriptor(UMNConfig.getAppId
(),UMNConfig.getPort(), 
UMNConfig.getBpasUrl(), 
PushApplicationDescriptor.SERVER_TYPE_BPAS, 
ApplicationDescriptor.currentApplicationDesc
riptor()); 
 
PushApplicationRegistry.registerApplication(
_pad);}  
catch (Exception e) { return false;} 
 

Untuk menerima informasi dan menyalakan 
notifikasi diletakkan pada override method 
onMessage. 

 
public void onMessage(final PushInputStream 
stream, final StreamConnection conn)  
{ 
MessageHandler th = new 
MessageHandler(stream, conn); 
th.start(); 
try { 
 //kode berbagai macam aktifkan 
notifikasi bisa ditulis di sini  
 th.join(); 
} catch (InterruptedException e) { 
 e.printStackTrace(); 
} 
 

Kemudian informasi akademik yang diterima, 
berupa judul dan link ke alamat informasi akademik 
tersebut akan disimpan ke dalam suatu implementasi 
dari class Persistable yang disediakan Blackberry 
sebagai data persistent storage. Sehingga kemudia 
informasi akademik dapat ditampilkan ke berbagai 
macam screen sesuai kebutuhan. Berikut contoh 
kode penyimpanan informasi yang di push dari 
aplikasi server. 
 
int size = stream.read(buffer); 
byte[] binaryData = new byte[size]; 
System.arraycopy(buffer, 0, binaryData, 0, 
size); 
String content = new String(binaryData); 
AcademicMessage msg = new AcademicMessage(); 
msg.setId(msgId); 
msg.setTime(System.currentTimeMillis()); 
msg.setUnread(true); 
int separator = content.indexOf("-:-"); 
String header = content.substring(0, 
separator); 
String link = content.substring(separator + 
3); 
msg.setHeader(header); 
msg.setLink(link); 
Vector container = 
UMNPersistent.getMessageContainer(); 
container.addElement(msg); 
UMNPersistent.setMessageContainer(container)
;  
4. Uji Coba dan Pembahasan 

Uji coba aplikasi dilakukan di dalam sivitas 
akademika Universitas Multimedia Nusantara. 
Sebanyak 54 orang berpartisipasi dan dibagi ke 
dalam 22 gelombang percobaan. 

Dari aspek waktu terdapat hasil uji coba 
aplikasi dalam hal ketepatan waktu yaitu jeda antara 
informasi akademeik yang diunggah dan diterima 
oleh mahasiswa ditunjukkan pada Tabel 1. 

 
Tabel 1. Uji coba sistem berdasar dimensi waktu 

Gelom- 
bang 

Respon-
den 

Tanggal 
Unggah 

Waktu 
Unggah 

Selisih 
waktu 
(rata-
rata: 
detik) 

1 3 6-10-2011 10.00.10 17.7  
2 3 6-10-2011 12.02.57 28  
3 2 6-10-2011 17.02.11 27 
4 5 7-10-2011 11.05.55 40.2  
5 4 7-10-2011 11.52.50 27  
6 3 7-10-2011 14.05.05 26  
7 1 7-10-2011 17.35.05 25  
8 4 10-10-2011 11.11.10 29  
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Tabel 1. Uji coba sistem berdasar dimensi waktu 

(lanjutan) 
9 3 10-10-2011 12.03.59 13.7  

10 3 10-10-2011 12.59.32 21.3  

11 1 10-10-2011 12.57.40 24 

12 2 10-10-2011 15.59.39 87 

13 2 11-10-2011 08.05.44 Gagal  

14 1 11-10-2011 12.19.00 24  

15 1 11-10-2011 12.40.55 22 

16 3 11-10-2011 13.22.56 48.7 

17 3 12-10-2011 14.15.58 51 

18 2 12-10-2011 13.34.00 14  

19 1 12-10-2011 13.44.03 15  

20 2 13-10-2011 11.35.53 16  

21 2 13-10-2011 11.49.44 144 

22 2 13-10-2011 14.15.58 23.5  

 
Dari segi variasi lokasi penerimaan informasi 

akademik yang diterima oleh mahasiswa, hasilnya 
ditunjukkan dari Tabel 2. 

 
Tabel 2. Uji coba sistem berdasarkan lokasi 

Lokasi Jumlah responden 
Asia/Bangkok 1 orang 

Dormitory 1 orang 

Indonesia 1 orang 

Karawaci 2 orang 

Lingkungan kampus 28 orang 

Ruang uji coba 514 12 orang 

Rumah 5 orang 

Starfood 1 orang 

Tidak terima informasi 2 orang 

 
Dari kedua hasi pada Tabel 1 dan Tabel 2, 

dapat dianalisa bahwa lokasi penyebaran masih 
banyak di sekitar lokasi uji coba dikarenakan 
informasi akademik diunggah pada saat waktu 
kegiatan pendidikan, namun cukup bervariasi dan 
hal ini dikarenakan aplikasi push menggunakan 
Internet sehingga bisa diakses di mana saja dan 
masih dalam kategori up-to-date ketika diterima 
oleh mahasiswa (masih dalam hitungan detik dan 
menit).  

Dalam segi bentuk, sebanyak 2 responden yang 
tidak menerima notifikasi tidak bisa mengakses 
informasi terbaru sedangkan 51 responden yang 
mendapatkan notifikasi bisa mengakses informasi 
tersebut. 

Tingkat keberhasilan yang dicapai oleh aplikasi 
BlackBerry ini dalam menyampaikan dan 
memberikan akses informasi akademik ke 
mahasiswa berjumlah 51 responden dari 53 
responden dengan presentase sebesar 96,23%. 
Informasi akademik yang berhasil diterima 51 

responden tersebut lewat notifikasi berhasil diakses 
dan ditampilkan pada handheld menggunakan 
Internet, karena bentuk informasi berformat .html 
yang dapat dibuka di native browser manapun. 
 
5. Saran Pengembangan 
 

Dalam pengembangan ke depannya, aplikasi 
berbasis push technology ini dapat dikembangkan 
tidak hanya untuk fitur informasi akademik dalam 
website institusi pendidikan saja, namun dapat 
diimplementasikan juga untuk informasi nilai, 
rencana studi, informasi bagi dosen,staff dan 
karyawan, dan juga dalam event atau kebutuhan 
khusus institusi pendidikan dalam konteks publikasi 
informasi. Selain itu, jika market share mobile 
device lain seperti Android dan Iphone sudah 
mencapai skala yang relatif besar seperti BlackBerry 
maka aplikasi ini dapat dikembangkan juga ke dalam 
platform device masing-masing. 
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Abstrak 
 
Perkembangan telematika  belakangan ini sudah berkembang pesat. Dengan adanya teknologi kehidupan semakin 
mudah, seperti dengan adanya pembuatan e-Media yang pelaksanaannya sudah sangat membantu kebutuhan 
kebutuhan e-Learning khususnya digunakan untuk menyajikan informasi yang dapat menjamin untuk melakukan 
interaksi. Adapun tujuan dibuatnya e-Learning  tersebut antara lain untuk membuat fleksibilitas dalam pembelajaran 
aspek metode, waktu dan interaktivitas dan juga dapat meningkatkan interaksi antara pengajar dan peserta didik. 
Lebih jauh lagi, model e-Media ini dapat dikembangkan sebagai sebuah alat pengembangan aplikasi manajemen 
pengetahuan dan alat belajar pengembangan aplikasi sistem manajemen konten. 
 
Kata Kunci : e-Media, e-Learnig 
 
 
1. Pendahuluan 

 
Sumber daya manusia (SDM) memegang 

peranan yang paling penting untuk kemajuan suatu 
bangsa, sehingga kegiatan untuk meningkatkan 
potensi SDM merupakan prioritas penting yang harus 
diperhatikan dengan seksama. Namun jumlah SDM 
yang besar dan tersebar telah menjadi tantangan bagi 
pemerataan pendidikan di Indonesia untuk 
meningkatkan potensi SDM. Teknologi Informasi 
dalam dunia pendidikan menjanjikan banyak hal 
terutama dalam dunia akademis antara lain melalui 
pengembangan dan kemudahan dalam 
berkomunikasi. Salah satu contoh wujud kemajuan 
teknologi dalam dunia pendidikan yaitu konsep e-
learning atau distance learning. Beberapa ahli 
bahkan memprediksi bahwa model belajar yang 
menetap dalam beberapa waktu yang akan datang 
mungkin dapat tidak dijumpai lagi. Konsep yang 
sangat mendasar dari e-Learning adalah bahwa dalam 
proses pembelajaran, antara pengajar dan peserta 
terpisah baik dari segi tempat maupun waktu. Karena 
antara pengajar dan peserta berada di tempat dan atau 
waktu yang berbeda, maka perlu ada suatu e-Media 
yang digunakan untuk menyampaikan informasi yang 
menjamin dapat terjadinya interaksi diantara mereka 

[1]. Sampai saat ini e-Media telah berkembang sangat 
variatif, misalnya dari e-Media berbasis komputer 
seperti CD, MP3, VCD dan DVD. Dengan 
tersedianya variasi e-Media tersebut, maka peserta 
didik dapat memilih sesuai dengan kompetensinya 
masing-masing. Dalam paper ini, akan dikaji 
pembelajaran gerak osilasi menggunakan e-Media 
berbentuk CD. Hal ini dilakukan dengan beberapa 
pertimbangan yaitu: (1) materi pembelajaran 
disajikan dalam bentuk modul yang memberikan link 
struktur pembelajaran, (2) penyelesaian model 
matematika menggunakan program aplikasi 
matematika yaitu Maple dimana program Maple 
disediakan juga dalam CD modulnya. Hal ini akan 
memudahkan mahasiswa dalam belajar, sehingga 
tidak perlu meminjam CD program Maple di rental-
rental yang juga belum tentu ada, dan (3) beberapa 
pustaka atau acuan materi bersumber dari internet, 
sehingga pada saat belajar di laboratorium atau di 
rumah, warnet dll, mahasiswa dapat mencari sumber 
tersebut secara online. Gerak osilasi merupakan salah 
satu topik yang dibahas dalam matakuliah “Fisika” di 
jurusan Teknik Informatika UKSW [1]. 
 
2. Landasan Teori  
2.1 e-Media 

No Makalah : 247 
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e-Media merupakan singkatan dari electronic 
media, yaitu media yang berbasis pada peralatan 
elektronik. Beberapa model e-Media yaitu e-Media 
konvensional berupa kaset rekaman pengajaran dan 
program TV pendidikan, e-Media berbasis komputer 
berupa CD, MP3, VCD, DVD dan e-Media berbasis 
internet seperti e-News, e-Journal, e-Book, e-
Consultant, Chatting, Newsgroup dll. Masing-masing 
e-Media tersebut mempunyai kompetensi yang 
berbeda satu sama lain. Perbedaan tersebut 
disebabkan oleh karakteristik dan sarana 
pengoperasian dari media elektronik yang menjadi 
basisnya. Ketersediaan berbagai model e-Media telah 
menciptakan fleksibilitas dalam belajar baik dalam 
segi metode, waktu, maupun interaktifitas  

Macam-macam Media Pembelajaran menurut 
Rudi Bretz media secara umum dapat dibedakan 
menjadi tiga yaitu media suara, visual dan gerak. 
Namun media tesebut masih dapat dibedakan lagi 
sehingga Rudi Bertz membedakan media menjadi 8 
diantaranya. Menurut Oemar Hamalik, media dapat 
diklasifikasikan menjadi empat yaitu : [4] 
a. Alat-alat visual seperti transparasi, papan tulis, 
gambar, poster, peta, globe.  
b. Alat-alat auditif yang hanya dapat didengar seperti 
radio, tape recorder dan rekaman.  
c. Alat yang bisa didengar dan dilihat misalnya film, 
televisi.  
d. Dramatisasi, bermain peran, sosio drama, 
sandiwara dan lain sebagainya.  

Sedangkan menurut Gagne, media dapat 
diklasifikasikan menjadi 7 macam pengelompokan. 
Macam-macam media menurut Gagne adalah benda 
yang didemonstrasikan, komunikasi lisan, gambar 
cetak, gambar gerak, gambar diam, film bersuara dan 
mesin belajar. Media juga dapat diklasifikasikan 
menjadi media poyeksi dan media non proyeksi. 
Media proyeksi merupakan media yang 
penggunaannya dapat ditayangkan seperti tranparasi, 
OHP, LCD dan lain sebagainya. Sedangkan media 
nonproyeksi adalah media yang tidak dapat 
ditayangkan seperti misalnya media asli, gambar dan 
lain sebagainya[3].  

 
2.2      e-Learning 
2.2.1   Definisi e-Learning 

e-learning merupakan singkatan dari 
Elektronic Learning, merupakan cara baru dalam 
proses belajar mengajar yang menggunakan media 
elektronik khususnya internet sebagai sistem 
pembelajarannya. E-learning merupakan dasar dan 
konsekuensi logis dari perkembangan teknologi 
informasi dan komunikasi. E-learning dalam arti luas 
bisa mencakup pembelajaran yang dilakukan di 
media elektronik (internet) baik secara formal 

maupun informal. E-learning secara formal misalnya 
adalah pembelajaran dengan kurikulum, silabus, mata 
pelajaran dan tes yang telah diatur dan disusun 
berdasarkan jadwal yang telah disepakati pihak-pihak 
terkait (pengelola e-learning dan pembelajar sendiri). 
Pembelajaran seperti ini biasanya tingkat interaksinya 
tinggi dan diwajibkan oleh perusahaan pada 
karyawannya atau pembelajaran jarak jauh yang 
dikelola oleh universitas dan perusahaan-perusahaan 
(biasanya perusahaan konsultan) yang memang 
bergerak dibidang penyediaan jasa e-learning untuk 
umum. 

E-learning bisa juga dilakukan secara informal 
dengan interaksi yang lebih sederhana, misalnya 
melalui sarana mailing list, e-newsletter atau situs 
web pribadi, organisasi dan perusahaan yang ingin 
mensosialisasikan jasa, program, pengetahuan atau 
keterampilan tertentu pada masyarakat luas (biasanya 
tanpa memungut biaya) [2]. 

 
2.2.2 Keunikan e-Learning 

e-Learning dikenalkan pada dunia pendidikan 
mulai tahun 1996. Istilah e-Learning dapat 
didefinisikan sebagai sebuah bentuk teknologi 
informasi yang diterapkan di bidang pendidikan 
dalam bentuk sekolah maya. Istilah e-Learning lebih 
tepat ditujukan sebagai usaha untuk membuat sebuah 
transformasi proses belajar-mengajar yang ada di 
sekolah ke dalam bentuk digital yang dijembatani 
oleh teknologi internet. Fokus e-learning lebih pada 
efisiensi proses belajar-mengajar sedangkan cara 
pengajaran maupun materi ajar masih dapat mengacu 
pada kurikulum nasional. Siswa lebih pasif dan 
berposisi sebagai konsumen pengetahuan. Dengan 
teknologi e-Learning, semua proses belajar-mengajar 
yang biasa didapatkan di dalam sebuah kelas 
dilakukan secara live namun virtual, artinya pada saat 
yang sama seorang pengajar mengajar di depan 
sebuah komputer yang ada di suatu tempat, 
sedangkan para peserta didik mengikuti pelajaran 
tersebut dari komputer lain di tempat yang berbeda. 
Dalam hal ini, secara langsung pengajar dan peserta 
didik tidak saling berkomunikasi namun secara tidak 
langsung mereka saling berinteraksi pada waktu yang 
sama[1]. 

 
2.2.3 Konsep dasar e-Learning 

Konsep dasar e-Learning yaitu: (1) Any time. 
Peserta dapat menentukan sesi belajarnya sendiri dan 
program belajar dapat berjalan menembus batas zona 
waktu; (2) Any place. Dengan teknologi internet, 
peserta dapat saling berkomunikasi dari tempat 
masing-masing, melakukan akses secara individu 
untuk melakukan studi pustaka, pengerjaan tugas, 
dan bergabung dalam forum komunikasi di pusat 
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program e-Learning dari mana saja; (3) 
Ashyncronous interaction. Tidak seperti pada tatap 
muka atau pembicaraan melalui telepon, dengan 
memanfaatkan email peserta tidak diharuskan untuk 
merespon dengan segera. Sehingga interaksi berjalan 
secara lebih terfokus, jalannya diskusi terekam, dan 
hasilnya dapat disimpan, serta setiap orang memiliki 
kesempatan yang sama untuk melontarkan pendapat 
atau gagasannya; (4) Group collaboration. Melalui 
fasilitas electronic messaging, forum komunikasi dan 
interaksi online dapat dibentuk. Peserta memiliki 
peluang untuk membuat kelompok belajar, 
menyelesaikan tugas secara bersama, dan saling 
berinteraksi. Dengan menghadirkan seorang 
moderator pada forum, maka interaksi dapat dibuat 
menjadi semacam seminar online untuk membahas 
dan memecahkan suatu topik permasalahan; (5) New 
educational approach. Metode belajar online 
memberikan berbagai alternatif pilihan dan 
pemanfaatan fasilitas internet sehingga proses belajar 
mengajar dapat dilakukan dengan pendekatan baru; 
(6) Integration of computers. Setiap peserta memiliki 
akses komputer secara online, sehingga setiap 
aplikasi dapat dijalankan tanpa mengganggu peserta 
lain. Misalnya pada pembahasan suatu model 
matematika, peserta dapat mengakses, mengunduh, 
dan mengimplementasikannya pada aplikasi 
spreadsheet di dalam komputer untuk selanjutnya 
secara mudah digunakan bersama dengan peserta 
lainnya agar dapat didiskusikan dan dikoreksi 
bersama. 

 
2.2.4 Manfaat e-Learning 

Beberapa manfaat yang diperoleh dari 
program e-learning antara lain : (1) Lebih mudah 
mendapatkan materi atau info. Jika kita 
menggunakan sistem pembelajaran berbasis e-
learning, kita akan lebih mudah untuk mencari dan 
mendapatkan materi atau info. Tinggal mengetik apa 
yang dicari, menungggu sebentar, kemudian langsung 
dapat materinya; (2) Bisa mendapatkan materi yang 
lebih banyak; (3) Pembelajaran lebih efektif dan 
efisien waktu dan tenaga Jika ada tugas, bahan yang 
dicari dan dibutuhkan dapat dilakukan dengan cepat. 
Tidak harus ke sana ke mari untuk mendapatkan 
bahan yang dibutuhkan. Tinggal duduk di depan 
komputer atau laptop, lalu cari yang kita butuhkan. 
Setelah itu, susun tugasnya dan selesai; (4) Dapat 
berinteraksi langsung dengan siapapun, Seorang 
mahasiswa bisa saja bertanya pada temannya materi 

apa yang diajarkan hari ini atau tugas apa yang 
diberikan, jika hari itu dia tidak bisa berangkat karena 
suatu alasan. Dia juga bisa bertanya langsung pada 
dosennya apa materi yang diajarkan tadi atau tugas 
apa yang diberikannya. Dalam berinteraksi, dia bisa 
menggunakan media tulisan. Dia mengetik apa yang 
akan dibicarakan atau ditanyakan kemudian dikirim 
ke alamat yang dituju. Dia juga bisa berinteraksi 
langsung, bisa bertatap muka dan berbicara langsung 
dengan orang yang diajak bicara. Karena kemajuan 
teknologi, sekarang hal itu bisa terjadi dengan alat 
yang bernama webcam; (5) Bisa tahu materi atau 
tugas lebih awal. Mahasiswa bisa melihat jadwal atau 
tugas yang diberikan oleh dosennya yang sudah 
diunggah. Jadi, mahasiswa sudah tahu apa yang akan 
dilakukan hari ini dan dapat mempersiapkannya lebih 
awal [3]. 

2.3 Tutorial/Modul Pembelajaran 
Perhatian terhadap pengajaran memberikan 

kesempatan bagi individu untuk belajar dengan 
caranya sendiri dan berdasarkan azas perbedaan 
individu semakin dikembangkan. Pengajaran yang 
berprinsip demikian salah satunya adalah sistem 
pengajaran dengan modul. Modul adalah satuan 
program pembelajaran, yang dapat dipelajari 
mahasiswa secara mandiri dengan bantuan yang 
minimal dari dosen. Satuan program ini memuat satu 
unit konsep bahan pelajaran dan dalam 
pelaksanaannya menggunakan multimedia. Satuan 
program ini berisikan tujuan yang harus dicapai 
secara jelas, petunjuk-petunjuk kegiatan yang harus 
dilakukan, materi dan alat-alat yang dibutuhkan, dan 
alat penilaian guna mengukur keberhasilan peserta 
didik dalam mengerjakannya. Karena merupakan 
satuan program pembelajaran maka modul terdiri atas 
beberapa komponen, yaitu: bahan belajar, tujuan 
instruksional, kegiatan belajar mengajar, evaluasi, 
remedial dan pengayaan. 
 
3 Pembahasan 
1.1   Desain Perancangan Tutorial 

Tahap-tahap perancangan tutorial dapat dilihat 
pada gambar 1. Modul dibagi menjadi 2 kelompok 
besar yaitu : modul pengenalan pemrograman Maple 
dan modul pembelajaran gerak osilasi. Untuk modul 
pengenalan pemrograman Maple harus dilaksanakan 
secara berurutan dan hal ini tidak berlaku untuk 
modul pembelajaran gerak osilasi (bersifat optional). 
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Gambar 1. Desain perancangan tutorial 
 
3.2     Langkah-langkah Penyusunan Desain 

Tutorial dengan Hyperlink 
Langkah-langkah penyusunan desain tutorial 

dengan hyperlink ditampilkan dalam bentuk diagram 
alir/flow chart seperti gambar 2. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. Penyusunan Desain Tutorial dengan 
Hyperlink 

 
1.2 Hasil  

Modul 1 sampai dengan modul 9 berisi link 
tujuan, teori, kegiatan praktikum, latihan soal, latihan 
pengayaan dan kembali ke daftar isi, yang 

disesuaikan dengan pokok bahasan masing-masing 
modul. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 
gambar 3. 

 
Gambar 3. Bagian-bagian Modul 

 
Sebagai contoh diatas adalah modul 6. Bagian yang 
pertama yaitu tujuan merupakan tujuan instruksional 
pembelajaran yang akan dicapai pada modul 6. Teori 
GHS massa-pegas teredam berisi teori-teori yang 
bersumber dari buku teks maupun internet. Dalam 
kegiatan praktikum diberikan contoh soal dan tahap-
tahap penyelesaian model matematikanya (Gambar 
4). Latihan soal dan latihan pengayaan berisi 
kumpulan soal-soal untuk dikerjakan secara individu 

atau kelompok. 
Gambar 4. Kegiatan Praktikum 

 
Dari gambar 4 diatas dapat dilihat bahwa tahap-tahap 
untuk menyelesaikan model matematika terdiri dari 
formulasi variabel, asumsi model, model 
permasalahan, penyelesaian model dan interpretasi 
model. Hal ini bertujuan agar mahasiswa dapat lebih 
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memahami permasalahan yang ada dan dapat 
menguasai materi. Pada saat penyelesaian model, 
mahasiswa menggunakan pemrograman Maple, 
dimana materi ini sudah dibahas pada modul 
pengenalan program Maple. Pada bagian interpretasi 
hasil, mahasiswa diminta membuat interpretasi hasil 
penyelesaian model. e-Media dalam bentuk CD dapat 
membantu mahasiswa dalam fleksibilitas kegiatan 
belajarnya. Dilihat dari segi metode, mahasiswa akan 
mampu mengembangkan kemampuan mereka dalam 
membuat program dan dalam mempelajari 
karakteristik berbagai model. Hal ini dapat dilihat 
dari berbagai pemrograman yang akan dibuat 
mahasiswa dan berbagai interpretasinya. Dilihat dari 
segi waktu, mahasiswa dapat mempunyai waktu lebih 
banyak untuk mempelajari dan memahami materi. 
Mereka dapat mencari sumber-sumber bacaan dan 
contoh-contoh soal yang terkait di internet. Selain itu 
dapat menghemat waktu, karena penerapan 
pengerjaannya bisa langsung dibawah soal yang 
ditanyakan pada worksheet Maple. Sedangkan dari 
segi interaktifitas, antar mahasiswa dapat bertukar 
pengetahuan dan informasi dan memperoleh 
pengetahuan baru, dimana pengajar berfungsi sebagai 
fasilitator [1]. 
 
2. Kesimpulan 

Model e-Media pembelajaran gerak osilasi dalam 
bentuk CD dapat menciptakan fleksibilitas dalam 
belajar baik dari segi metode, waktu maupun 
interaktifitas. Model e-Media ini dapat dijadikan 
sarana/diimplementasikan dalam pembangunan e-
Learning. Sehingga dapat meningkatkan potensi dan 
kualitas SDM, dimana jumlah SDM yang besar dan 
tersebar telah menjadi tantangan bagi pemerataan 
pendidikan di Indonesia. Model e-Media tersebut 
juga dapat dikembangkan untuk topik yang lain 
berdasar program Maple. Model e-Media tersebut 
juga tidak menutup kemungkinan untuk dapat 
dijadikan sarana dalam pembangunan aplikasi 
knowledge management. Adanya diskusi dan 
kolaborasi antar mahasiswa dan fasilitator dapat 
membuka peluang untuk menghasilkan suatu artikel. 
Untuk pelaksanaan pembelajaran khususnya modul 1 
sampai dengan 4 dimana harus dilakukan secara 
berurutan, hal ini dapat dikembangkan dengan 
pengembangan aplikasi learning content 
management system. 
 
Daftar Pustaka : 
 
[1] ]http://www.journal.uii.ac.id/index.php/Snati/arti

cle/viewFile/1776/1556 
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learning.html 
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ahmedblog.blogspot.com/2008 /07/manfaat-e-
learning-bagi-pembelajaran.html 

[4] http://id.shvoong.com/social-sciences/education/ 
2216177-pengertian-media-pembelajaran/ 
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Abstrak 
Penentuan lokasi pembangunan perumahan oleh developer dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya harga, 
lokasi, fasilitas umum, perijinan, desain rumah, dan kredibilitas dari developer. Mencari kriteria-kriteria yang 
perlu diperhatikan developer didalam memasarkan perumahan. Kriteria-kriteria tersebut dianalisis 
menggunakan metode fishbone diagram. Dengan adanya perencanaan strategis yang baik diharapkan 
developer dapat optimal dan sesuai dengan permintaan konsumen. Untuk memperkenalkan produk atau jasa 
yang dihasilkan, sebuah perusahaan dituntut untuk melakukan serangkaian proses promosi, termasuk dengan 
bisnis properti atau perumahan. Tidak dipungkiri, media promosi konvensional tidak bisa memenuhi kebutuhan 
promosi perumahan secara maksimal karena keterbatasan waktu dan tempat pengaksesan. Oleh karena itu 
dibutuhkan sebuah media promosi yang berbasis web dengan tujuan untuk menghilangkan kekurangan 
berkaitan dengan tempat dan waktu pengaksesan informasi. 

 
Kata Kunci : Perencanaan strategis, fishbone diagram, Aplikasi Pemasaran Perumahan 
 
1. Pendahuluan 
1.1. Latar Belakang     

Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia 
dan mempunyai peranan yang sangat besar dalam 
pembentukan watak, kepribadian bangsa, 
kelangsungan hidup serta peningkatan kehidupan 
dan penghidupan masyarakat. Rumah tidak dapat 
dilihat hanya sebagai sarana kebutuhan kehidupan 
semata-mata, tetapi merupakan proses 
bermukimnya manusia dalam rangka menciptakan 
ruang kehidupan untuk memasyarakatkan dirinya 
serta menampakkan jati diri. Masyarakat saat ini 
tidak puas dengan memiliki rumah hanya sebagai 
tempat berteduh saja, tetapi sudah mulai berfikir 
untuk dapat memiliki rumah yang dapat memenuhi 
persyaratan kenyamanan, keindahan dan 
lingkungan yang baik. Pengembangan 
pembangunan perumahan saat ini harus dilakukan 
peningkatan dari berbagai aspek, misalnya fasilitas 
yang disediakan, lokasi dan harga yang ditawarkan 
serta kemudahan-kemudahan dalam kepemilikan 
untuk memenuhi kebutuhan masyarakan akan 
perumahan. 

Memasuki tahun 2004, dunia properti kembali 
bangkit setelah terpuruk karena krisis moneter. 
Bisnis-bisnis dibidang properti mulai menjamur, 
baik dalam skala kecil, menengah maupun besar. 
Pengembangan ini tidak hanya terjadi di daerah-
daerah tertentu, tapi hampir seluruh daerah 
khususnya di wilayah Palembang sumatera bagian 
selatan ( SUMBAGSEL ).  
Gejolah perkembangan dibidang properti ini tidak 
hanya dipengaruhi oleh membaikkan perekonomian 
tetapi juga minat para konsumen mengikuti 
perkembangan ini. Peningkatan jumlah konsumen 
dari tahun ke tahun semakin  bertambah. Para 
developer banyak yang menawarkan berbagai 
alternatif dari mulai harga, lokasi, desain, maupun 

cara pembayaran. Hal ini mengakibatkan 
persaingan yang semakin ketat di bidang 
penyediaan perumahan dan setiap developer 
berlomba menampilkan inovasi, teknologi, dan 
manajerial untuk mewujudkan keunggulan 
kompetitif. Agar developer tetap mampu bersaing 
dengan developer lain yang mengeluarkan produk 
sejenis dan produk subsitusi, maka manajemen 
developer harus mampu mengelola usahanya 
dengan baik. Supaya konsumen atau pelanggan 
yang ada tidak beralih kepada developer lain, 
developer dituntut untuk lebih memahami segala 
kebutuhan dan keinginan konsumen atau developer 
harus mampu menciptakan produk yang sesuai 
dengan kebutuhan konsumen. 
1.2. Rumusan masalah 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka 
permasalahan yang dapat dikemukakan adalah: 

1. Bagaimana membuat dokumen 
perencanaan strategi (RENSTRA) yang 
dapat mendukung developer dalam 
memasarkan perumahan. 

2. Bagaimana developer dapat mengetahui 
keinginan konsumen. 

3. Bagaimana developer mempromosikan 
pemasaran perumahan berbasis web yang 
menyajian informasi pemasaran meliputi 
map (peta lokasi), tampilan gambar asli 
rumah, denah rumah, dan testimoni 
pengunjung konsumen. 

1.3. Tujuan 
Tujuan yang ingin dicapai ini antara lain : 

1. Menghasilkan dokumen perencana-an 
strategi (RENSTRA) yang dapat menjadi 
bahan pertimbangan developer dalam 
memasarkan perumahan.  

2. Dapatkan mengetahui keinginan 
konsumen. 

No Makalah : 250 
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3. Developer menyediakan media pemasaran 
perumahan yang mampu memenuhi 
kebutuhan masyarakat untuk mengetahui 
informasi mengenai perumahan yang 
mempermudah proses pemasaran 
perumahan. 

2. Landasan Teori 
2.1. Developer 

Istilah developer berasal dari bahasa asing 
yang menurut kamus bahasa inggris artinya adalah 
pembangun perumahan. Sementara itu menurut 
Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri  
Nomor 5 tahun 1974,disebutkan pengertian 
Perusahaan Pembangunan Perumahan yang  dapat 
pula masuk dalam pengertian developer, yaitu :  

“Perusahaan Pembangunan Perumahan adalah 
suatu perusahaan yang berusaha dalam bidang 
pembangunan perumahan dari berbagai jenis dalam 
jumlah yang besar di atas suatu areal tanah yang 
akan merupakan suatu kesatuan lingkungan 
pemukiman yang dilengkapi dengan prasarana-
prasarana lingkungan dan fasilitas-fasilitas sosial 
yang diperlukan oleh masyarakat penghuninya.” 
2.2. Perencanaan 

Menurut Robson (2002, p8), perencanaan 
meliputi pemilihan tujuan, memperkirakan hasil 
dari berbagai langkah alternatif dan kemudian 
memutuskan bagaimana mencapai tujuan yang 
diinginkan. Sebuah perencanaan merupakan proses 
memikirkan secara seksama usaha-usaha yang 
harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. 
2.3. Strategi 

Menurut Wheelen dan Hunger (2004, p13), 
strategi dari sebuah perusahaan merupakan 
perencanaan utama yang menyeluruh yang 
merumuskan bagaimana perusahaan akan mencapai 
misi dan tujuannya. Strategi yang tepat akan 
mampu memaksimalkan keunggulan bersaing bagi 
perusahaan. Strategi adalah pola perencanaan yang 
menyeluruh meliputi serangkaian usaha dan 
pemberdayaan sumber daya untuk mencapai tujuan 
perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya. 
2.4. Strategi pemasaran 

Strategi pemasaran adalah salah satu strategi 
yang penting untuk membantu meningkatkan daya 
saing perusahaan dalam suatu industri. Setiap 
perusahaan yang bersaing dalam suatu industri, 
mempunyai strategi bersaing secara eksplisit atau 
inplisit dan telah dimiliki oleh perusahaan sejak 
awal didirikan dalam bentuk formal maupun 
informal, dan strategi bisnis mempengaruhi strategi 
pemasaran serta kinerja keberhasilan pemasaran 
(David, 2009). Strategi pemasaran adalah 
serangkaian tujuan dan sasaran, kebijakan serta 
aturan yang memberi arah kepada usaha-usaha 
pemasaran dari waktu ke waktu pada masing-
masing tingkatan serta lokasinya. Kotler (2007) 
mengemukakan bahwa strategi pemasaran modern 
secara umum terdiri dari tiga tahap yaitu: 
segmentasi pasar (segmenting), penetapan pasar 

sasaran (targeting) dan memposisikan produk 
(positioning). 
2.5. KEUNTUNGAN BERBISNIS LEWAT 

INTERNET 
“The internet provides a synthesis of 

computing and communication capabilities that 
adds value to every part of the business cycle” 
(Cronin,1995). Keuntungan yang diperoleh dari 
berbisnis lewat internet dapat dilihat pada Gambar 
2.1, merupakan kesimpulan yang diperoleh bisnis 
lewat internet dari 100 perusahaan pengguna 
internet peringkat tertinggi. Dari Gambar 2.1 juga 
dapat dilihat persentase tertinggi adalah 
penghematan biaya (35%), karena aplikasi yang 
diterapkan pada teknologi internet lebih murah 
untuk dikembangkan, dioperasikan, dan dirawat, 
jika dibandingkan dengan sistem tradisional. 
Contoh: American Airlines menghemat biaya 
konsumen support, setelah pembuatan situs Web 
dibandingkan biaya telepon (Gow, 1997). 

 
Gambar 2.1. Keuntungan perusahaan yang 

menggunakan Aplikasi internet 
Tujuan perusahaan membangun situs 

komersial pada World Wide Web adalah: 
1. Menarik konsumen baru melalui pemasaran 

dan periklanan Web. 
2. Memperbaiki pelayanan konsumen yang 

sudah ada melalui fungsi pelayanan dan 
dukungan Web konsumen. 

3. Mengembangkan saluran pemasaran dan 
distribusi berdasarkan Web yang baru untuk 
produk yang sudah ada. 

4. Mengembangkan informasi baru dari produk 
yang dapat diakses lewat Web. 

Aplikasi berdasarkan internet dapat memberi 
keunggulan strategi bisnis untuk memenangkan 
kompetisi dalam: 
a. Global Dissemination. Karena sekarang negara-

negara sudah tersambung dengan internet, 
komunikasi global dalam bisnis menjadi benar-
benar hidup. E-mail, electronic mailing list, 
situs World Wide Web, dan pelayanan internet 
lainnya, mengakibatkan penyebaran informasi 
sekala internasional menjadi lebih cepat, murah 
dan mudah. Hal ini memberi keuntungan 
strategi bisnis dalam meningkatkan 
penghematan dan efisiensi komunikasi global, 
dan mampu untuk menjangkau, menjual, serta 
pengembangan pelayanan pasar konsumen 
internasional. 

b. Interaction. Komunikasi interaktif adalah 
kemampuan internet yang lain, seperti: forum 
diskusi dan chat groups; Formulir interaktif 
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untuk pesanan, feedback, dan dukungan teknis; 
E-mail untuk menjawab permintaan dan 
komentar secara on-line. Feedback yang cepat 
dan efisien kepada konsumen dan tanggapan 
dari konsumen support specialists memberi 
beberapa kesempatan untuk menunjukkan 
perhatian perusahaan pada konsumennya. 
Sehingga teknologi internet membantu bisnis 
membangun peranan dan loyalitas konsumen. 

c. Customization. Kemampuan untuk 
mengotomatisasi penyediaan informasi dan 
pelayanan sesuai kebutuhan masing-masing 
konsumen, merupakan kemampuan strategi 
bisnis internet. Informasi dapat diakses dan 
disebarkan dari server jaringan, tergantung pada 
kebutuhan pemakainya. Sebagai contoh: 
mengisi formulir pendaftaran untuk 
pengaksesan yang cepat dalam memilih tingkat 
situs Web. Efisiensi, biaya murah, dan sasaran 
pemasaran interaktif kepada masing-masing 
konsumen adalah kunci keunggulan bisnis 
dengan teknologi internet. 

d. Collaboration. Internet mungkin memudahkan 
dan mengefisienkan akses data, hardware dan 
software yang ada pada jaringan secara 
bersama. Sebagai contoh: informasi pada situs 
Web dapat diperoleh dengan mudah 
menggunakan Web browsers. Groupware tools 
yang lain membantu koordinasi proyek dan 
mengurus informasi yang disimpan pada server 
situs Web cross-link. Hal ini dapat 
meningkatkan kerja sama diantara tim, 
workgroups, dan rekan bisnis, sehingga dapat 
melengkapi peran strategi bisnis perusahaan. 

e. Electronic Commerce. Internet menjadi 
platform teknologi EC. Internet 
menghubungkan perusahaan dengan konsumen 
dan penjualnya, sehingga memungkinkan 
perusahaan pengguna internet dapat 
memasarkan, membeli, menjual, serta 
mendukung produk dan pelayanan secara 
elektronik. Beberapa keuntungan berbisnis 
lewat internet terletak pada aplikasi EC. EC 
memungkinkan untuk membuka pasar dan/atau 
membuat produk dan pelayanan baru. 

f. Integration. Perusahaan yang bekerja 
menggunakan internet mengintegrasikan 
aktivitas di luar dengan proses bisnis di dalam 
perusahaan secara online. Sebagai contoh: situs 
Web perusahaan tersambung dengan database 
operasional yang tersimpan pada Server Web 
Intranet, sehingga pengunjung situs Web 
perusahaan tersebut dalam memperoleh 
informasi lebih detil, up-to-date, dan dapat 
digunakan untuk mendukung aplikasi EC. 
Sehingga keuntungan perusahaan dari teknologi 
internet timbul dari efisiensi dan inovasi proses 
di dalam dan luar perusahaan. 

 
 

2.6. Diagram Sebab Akibat (Fishbone diagram) 
Dalam perencanaan strategi pemasaran rumah, 

ada beberapa cara dalam mengidentifikasi 
penyebab kurangnya minat konsumen atas 
perumahan yang ditawarkan, salah satunya adalah 
diagram tulang ikan (Fishbone Diagram) atau 
diagram sebab akibat (Cause and Effect Diagram). 
Diagram tulang ikan adalah suatu diagram yang 
menunjukkan hubungan antar sebab dan akibat. 
Berkaitan dengan proses statistikal, diagram sebab-
akibat dipergunakan untuk menunjukkan faktor-
faktor penyebab (sebab) dan karakteristik kualitas 
(akibat) yang disebabkan oleh faktor –faktor 
penyebab itu (Gaspersz, 2003). 

Diagram tulang ikan (Fishbone Diagram) 
diperkenalkan pertama kali oleh Prof. Kaoru 
Ishikawa (Tokyo University) pada tahun 1943. 
Kadang-kadang diagram ini disebut pula dengan 
diagram Ishikawa guna menghormati nama dari 
penemunya. Diagram tulang ikan ini merupakan 
salah satu dari seven quality improvement tools. 

Pada dasarnya diagram sebab akibat dapat 
dipergunakan untuk kebutuhan berikut: 

a. Membantu mengidentifikasi akar penyebab 
dari suatu masalah. 

b. Membantu membangkitkan ide-ide untuk 
solusi suatu masalah. 

c. Membantu dalam penyelidikan atau 
pencarian fakta lebih lanjut. 

Masalah itu disebut efek (effect), dan faktor 
yang mempengaruhinya disebut penyebab (cause). 
Cause-and-effect diagram sangat menolong untuk 
mengatasi permasalahan dengan mengidentifikasi 
penyebabnya, dan juga memberikan pemahaman 
terhadap efek (masalah) serta faktor-faktor yang 
berakibat dalam suatu proses. Diagram itu juga 
dikenal sebagai diagram tulang ikan (fishbone 
diagram) atau “Ishikawa Diagram” (Rao et.al., 
1996). 

Cause-and-effect diagram disebut juga sebagai 
“diagram tulang ikan,” karena dibuat menyerupai 
tulang/rangka seekor ikan, dengan katagori 
penyebab utama disusun membentuk seperti tulang 
yang dihubungkan dengan tulang belakang ikan. 
3. Analisis Kebutuhan konsumen 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 
terhadap konsumen perumahan, maka didapat enam 
kriteria yang digunakan dalam proses pemilihan 
lokasi perumahan. Kriteria tersebut antara lain 
Harga, Lokasi, Fasilitas umum, Perijinan, Desain 
rumah, dan kredibilitas dari developer. 

Adapun keterangan dari masing-masing 
kriteria adalah sebagai berikut: 

a. Harga 
Konsumen lebih memilih harga rumah yang 
sesuai dengan dana yang mereka punyai. 
Lokasi. Lokasi perumahan yang strategis lebih 
dilirik oleh konsumen, misalnya, dekatnya 
dengan jalan raya, pasar, rumah sakit, tempat 
kantor, sekolahan, dan banyak lain.  
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b. Fasilitas Umum 
Fasilitas umum disini adalah fasilitas umum 
yang disediakan pihak developer di lokasi 
perumahan. Misalnya kolam renang, hotspot, 
line telepon, ruko, dan area permainan.  

c. Perijinan 
Perijinan yang dimaksud adalah legal tidaknya 
seluruh perijinan yang telah dilakukan oleh 
pihak developer, misalnya IMB, Legalitas 
pembebasan tanah, Hak Milik Bangunan, 
Sertifikat 
dan lain sebagainya.     

d. Desain Rumah 

Semakin bagus dan rumit sebuah desain maka 
harganyapun semakin tinggi. 

e. Kredibilitas Developer 
Nama sebuah developer ternyata juga menjadi 
pertimbangan konsumen dalam memilih 
sebuah perumahan. Hal ini berhubungan 
dengan unsur kepercayaan dari konsumen dan 
dari lembaga perbankan. 
Dari beberapa analisis kebutuhan di atas 

developer perlu memperhatikan kebutuhan 
konsumen dapat dikelompokkan dan digambarkan 
dengan diagram fishbone seperti terlihat pada 
gambar 3.1 

 

 
Gambar 3.1 Diagram fishbone analisis kebutuhan 

4. Hipotesis  
Dari perumusan masalah di atas maka penulis 

memberikan hipotesis sebagai berikut:  
a) Tingkat Harga Rumah Sangat Sederhana 

memberikan pengaruh negatif terhadap 
permintaan rumah sangat sederhana di Kota 
Palembang. 

b) Pendapatan Regional memberikan pengaruh 
yang positif terhadap permintaan rumah 
sangat sederhana di Kota Palembang.   

c) Jumlah Rumah Tangga memberikan 
pengaruh yang positif terhadap rumah 
sangat sederhana di Kota Palembang. 

d) Tingkat inflasi memberikan pengaruh yang 
negatif terhadap permintaan rumah sangat 
sederhana di Kota Palembang 

5. Dokumen Perencanaan Strategi Pemasaran 
Rumah 
Dokumen perencanaan strategi developer 

sebelum pembangunan perumahan dimulai, 
sebelumnya dilakukan aktivitas persiapan 
pembangunan. Aktivitas tersebut mencakup 
pemilihan lokasi atau tempat dan penentuan 
kelayakan proyek. Suatu pembangunan perumahan 
mencakup beberapa hal yang perlu diperhatikan 

  
dan dapat dirangkum dalam tabel berikut: 
Komponen Persiapan Indikator 

1. Pemilihan 
Tempat 

 

a. Mengetahu
i hukum 
dan 
lingkungan 
guna 
mendirikan 
gedung 
atau 
perumahan 

Dengan 
mencermati 
apakah hukum 
ataupun peraturan 
yang berlaku 
mengijinkan 
didirikannya 
gedung 
ataupun 
perumahan 
dengan ukuran 

tertentu dilokasi 
tersebut. Seperti ; 
persyaratan 
tempat parkir, 
KLB 
(Koefisien Lantai 
Bangunan), dll. 

 b. Meyediaka
n sarana 
bagi 
konsumen 

Suatu proyek 
nantinya akan 
membutuh-kan 
pemasangan 
aliran air, listrik, 
telepon, selokan 
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apakah 
keseluruhan ini 
tersedia? Apakah 
masih diperlukan 
perbaikan-
perbaikan lagi ? 
hal ini juga harus 
dilihat. 

 c. Mengantisi
-fasi faktor 
teknis   

Dengan melihat 
bagaimana 
keadaan tanahnya, 
drainase dan 
topografiny 

 d. Menentuka
n lokasi 

Hal ini 
merupakan 
pertimba-ngan 
yang sangat 
penting. Dengan 
melihat apakah 
ada pasar di lokasi 
proyek yang 
diusulkan? apakah 
aksesibilitasnya 
mudah?, apakah 
banyak lalulintas 
kendaraan? Hal 
tersebut perlu 
diketahui 

 e. Estetika Dengan melihat 
apakah ada 
pemanda-ngan 
yang bagus?. Hal 
tersebut perlu 
diperhatikan 
sebab adanya 
pemanda-ngan 
dan kondisi 
pertamanan yang 
terencana 
merupakan salah 
satu aspek yang 
sangat 
penting guna 
menarik pasar 
ataupun 
konsumen 
nantinya. 

 f. Konsumen 
atau 
masyarakat 

Dengan melihat 
bagaimana reaksi 
konsumen atau 
masyarakat 
terhadapa rencana 
pembangu-nan 
tersebut, apakah 
akan 
Menyebab-kan 
lalulintas yang 
berlebihan dan 
kebisingan, 
bagaimana 

terhadap nilai 
kepemilikan di 
daerah tersebut. 

 g. Faktor 
biaya 

Dengan melihat 
harga tanah yang 
ada, apakah 
memungkin-kan 
pembangu-nan 
memenuhi 
berbagai 
kriteria yang ada 
dan juga apakah 
dapat dijangkau 
oleh para 
konsumen atau 
pemakai hasil 
proyek 
tersebut nantinya 

2. Menentu-
kan 
Kelaya-
kan 
Proyek 

a. Pendekatan Pendekatan 
terhadap para 
pemuka 
masyarakat, 
Developer dan 
pejabat. Hal 
tersebut untuk 
melihat 
apakah rencana 
pembangu-nan 
tersebut dapat 
mereka terima. 
Hal ini yang 
terkadang lalai 
untuk 
dilakukan 

 b. Pemecahan 
masalah 
teknis 

Memperhitungkan 
pemecahan 
masalah teknis 
yang berkaitan 
dengan tempat, 
salah satunya 
adalah 
pengujian atas 
tanah. 

 c. Analisis Membuat analisis 
pasar secara 
seksama, 
termasuk anaisis 
demografi. Dapat 
pula dilakukan 
survei 
terhadap pasar 

 d. Desain Memilih arsitek 
yang akan 
menggambarkan 
beberapa 
alternatif desain. 

 e. Cash Flow Membuat 
proyeksi ekonomi 
untuk berbagai 
alternatif desain. 
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hal ini adalah 
perkiraan dari 
keseluruhan 
biaya pembangu-
nan yang juga 
termasuk biaya 
konstruksi, serta 
pemasukan serta 
pengeluaran 
ketika 
proyek telah 
selesai. 

6. Platform Interface Pemasaran Perumahan 
berbasis web  
Dalam sistem secara interface, sistem aplikasi 

pemasaran perumahan berbasis web memiliki 2 
tampilan interface, yaitu halaman interface untuk 
administrator dan halaman interface untuk user 
biasa atau publik. Sebelum melakukan pengolahan 
modul, seorang administrator harus mengisi form 
login dengan memasukkan username dan 
password. Setelah data login valid, maka seseorang 
dapat melakukan pengelolaan modul sesuai hak 
yang sudah ditentukan. Tampilan halaman login 
admin sistem pemasaran perumahan berbasis web 
dapat dilihat pada Gambar 6.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 6.1. Form Login Administrator 
Setelah proses validasi login berhasil, maka 

akan terdapat beberapa menu yang boleh diakses 
oleh admin, yaitu: menu Add Rumah, Add Fasilitas, 
data rumah, data fasilitas dan logout dapat dilihat 
pada Gambar 6.2. 
 
 
 
 
 

 
 
Gambar 6.2. Tampilan Menu Administrator 

Tampilan ketika pertama kali halaman website 
diakses oleh publik terlihat pada Gambar 6.3.  

 
 
 

 
 
 
 
 

Gambar 6.3 Tampilan Menu Home 
Terdapat menu untuk memilih tipe rumah yang 

ingin diketahui dan menampilkan spesifikasi ruang 
yang ada pada rumah tersebut. Menu view more 
digunakan untuk mengetahui ruangan yang ada 
pada tipe rumah yang dipilih. Sedangkan menu 
denah, digunakan untuk menampilkan denah 
rumah. 
 
7. Kesimpulan 

1. Dokumen perencanaan strategi yang dapat 
menjadi bahan acuan bagi developer dalam 
proses pembangunan dan pemasaran 
perumahan yang terdiri dari enam kriteria 
yaitu harga, lokasi, perijinan, desain rumah, 
fasilitas dan kredibilitas developer. 

2. Secara umum dengan adanya sistem 
informasi pemasaran rumah berbasis web 
ini, diharapkan dapat memudahkan 
masyarakat dalam mencari informasi 
tentang perumahan. 

3. Dengan adanya sistem informasi pemasaran 
rumah berbasis web sangat membantu 
developer bagian pemasaran dalam 
melaksanakan pekerjaan mereka dalam 
mempromosikan atau memasarkan 
perumahan.  

4. Dengan adanya sistem informasi pemasaran 
rumah berbasis web yang dibuat developer, 
proses pemesanan rumah yang ingin 
dilakukan oleh konsumen sangat membantu 
konsumen yang tidak mempunyai waktu 
banyak untuk keluar (sibuk). 
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Abstrak 

 
Penerapan tata kelola teknologi informasi (IT Governance) pada tiap-tiap perusahaan pastinya memiliki 
persamaan dan perbedaan.Perusahaan yang bergerak di sektor BUMN, Perbankan maupun pada sektor 
pemerintahan, khususnya sektor layanan publik memiliki tingkat kepentingan yang relatif sama dalam  
penerapan tata kelola TInya.Hal ini didasari sejauh apa perusahaan menginginkan layanan dari TI untuk 
menunjang bisnis berdasarkan tekanan serta kebutuhannya. Telah dilakukan penelitian untuk mencari pola-pola 
(patterns) IT Governance di beberapa perusahaan (12 Perusahaan) Indonesia dan dipetakan kedalam model IT 
Governanceseperti : Model menurut Peterson, Weill – Ross. Akhir dari tulisan ini, peneliti akan mencoba 
menarik beberapa kesimpulan berdasarkan pola-pola IT Governance yang telah diteliti. 
 

Kata kunci : IT Governance, teknologi informasi, tata kelola teknologi informasi, pola 
 
1. Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 

Tata kelola teknologi informasi (IT 
Governance) telah menjadi suatu hal penting dan 
merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan 
dalam penerapan Good Corporate Governance 
pada sebuah perusahaan.Tata kelola TI di masing – 
masing perusahaan tentulah ada persamaan dan 
perbedaannya, tergantung sejauh mana perusahaan 
tersebut menginginkan layanan dari TI untuk 
menunjang bisnis berdasarkan tekanan serta 
kebutuhannya(AS8015:2005). Perusahaan yang 
bergerak di sektor BUMN, Perbankan, perusahaan 
terbuka, perusahaan swasta nasional maupun pada 
sektor pemerintahan, khususnya sektor layanan 
publik memiliki tingkat urgensi yang sama dalam 
penerapan IT Governance. Tulisan ini mencoba 
memetakan mekanisme tata kelola TI di beberapa 
perusahaan Indonesia berdasarkan case study 
bersifat deskriptif yaitu memotret dan memetakan 
IT Governance sebuah perusahaan dengan model 
yang sudah adayaitu Peterson dan Weill–Ross 
Modeldengan pendekatan kualitatif. 

1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah mencari pola 
– pola (patterns) IT Governance di beberapa 
perusahaan Indonesia pada tahun 2010seperti : 
seperti BUMN, Perbankan, Lembaga Negara dan 
Perusahaan swasta nasional berdasarkan Model 
menurut Peterson dan Weill – Ross. 

1.3 Batasan/Lingkup Penelitian 

Peneliti hanya mencari pola – pola IT Governance 
dan menyimpulkan secara umum, tidak 
menganalisa kasus per kasus sampai dalam.Serta 
tidak menyimpulkan baik / buruknya tata kelola TI 
perusahaan dan tidak mencari siapa perusahaan 
yang terbaik maupun pemeringkatannya. 
 
2. Tinjauan Pustaka 

2.1 Definisi IT Governance 

Terdapat beberapa definisi IT 
Governance,yakni : 

“IT Governance is the responsibility of the 
board of Directors and executive management. 
It is an integral part of enterprise governance 
and consists of the leadership and organizational 
structures and processes that ensure that the 
organization’s IT sustain and extends the 
organization’s strategy and objectives” (ITGI, 
2003).  

2.2 IT Governance model menurut Peterson, 
De Heas & Van Grembergen 

Van Grembergen, De Haes, Peterson dan 
Guldentopsmenyatakan bahwa penerapan IT 
governance memerlukan serangkaian kombinasi 
struktur, proses dan mekanisme hubungan. 

“Struktur”melibatkan keberadaan fungsi yang 
bertanggung jawab akan teknologi informasi seperti  
CIO, eksekutifTI dan IT committee. 
“Proses”,dalam hal ini adalah kegiatan-kegiatan 
yang dilakukan dalam rangka menerapkan IT 
governance, serta menggambarkan seluruh 
proses/metode formal pengambilan keputusan 
terkait TI, prosedur monitoring dan evaluasi 

No Makalah : 251
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terhadap kegiatan TI.“Mekanisme hubungan”, yaitu 
adanya hubungan dan komunikasi serta kolaborasi 
antara fungsi bisnis dengan fungsi TI. 

 

 
Gambar 1Element IT GovernanceFramework 

(Sumber: Van Gembergen & De Haes2004) 
 

2.3 IT Governance Modelmenurut Weill & 
Ross 
Weill dan Ross (2004) berpendapat bahwa IT 

Governanceyang efektif harus bisa menyelesaikan 
atau menjawab pertanyaan yaitu: 
1) Keputusan apa yang harus dibuat untuk 

memastikan pengelolaan dan penggunaan IT 
yang efektif? 

2) Siapa yang harus membuat keputusan tersebut? 
3) Bagaimanakah keputusan tersebut dibuat dan 

dimonitor? 
Untuk menjawab ketiga pertanyaan diatas, 

Weill & Ross memberikan kerangka berupa tabel 
yang disebut sebagai Governance Arrangements 
Matrix. Kolom dalam tabel tersebut berkaitan 
dengan keputusan penting yang berkaitan dengan 
IT Governanceyaitu: IT principles, IT architecture 
decisions,IT infrastructure, Business applications 
needs, dan IT investment and prioritization.  
Semua keputusan tersebut bukan keputusan yang 
independent ataupun terpisah, melainkan 
keputusan-keputusan yang saling terhubung. 
Hubungan yang umum terlihat adalah mengalir dari 
kiri ke kanan, sedangkan pada baris mendatar kita 
melihat enam archetype pengambil keputusan yaitu 
sebagai berikut :Business Monarchy – Jajaran 
Direksi dan Komisaris, IT Monarchy – Jajaran 
manajemen TI, Feudal – Setiap divisi atau unit 
bisnis membuat keputusan sendiri secara 
independen, Federal – Kombinasi antara kantor 
pusat dengan unit bisnis dengan atau tanpa 
keterlibatan TI, IT duopoly – IT dan salah satu 
antara top manajemen atau pemimpin unit 
bisnis,Anarcy – pengambilan keputusan secara 
independen oleh individual atau kelompok-
kelompok kecil. 

 

Tabel 1Governance Arrangements Matrix 
(sumber: Weill & Ross 2004) 

 
 

3. Pembahasan 
 

3.1 Pentingnya IT Governance 

IT Governance atau Tata Kelola TI telah 
menjadi istilah yang sering terdengar belakangan 
ini. Tuntutan agar perusahaan menerapkan tata 
kelola TI yang baik, transparan dan akuntabel dari 
stakeholdernya, menjadi hal yang mendorong 
mengapa perusahaan menerapkan hal tersebut. 
Alasan-alasan dari penerapannya pun tidak sama 
antara perusahaan satu dengan yang lain, apalagi 
yang bukan sejenis.  

Dari penelitian IT Governance Lab. Fasilkom 
UI, dan peneliti pun termasuk anggota didalamnya, 
ditemukan bahwa ada beberapa alasan mengapa 
penerapan Good IT Governance dibutuhkan oleh 
perusahan - perusahaan di Indonesia, diantaranya 
adalah: 
a. Adanya tuntutan akan transparansi dalam 

pengelolaan anggaran negara, yang secara 
langsung maupun tidak langsung membutuhkan 
sistem teknologi informasi yang bisa 
menghasilkan informasi akurat (masalah 
accuracy/data integrity) dan tersedia dengan 
mudah (readily available). Selain itu, ada pula 
tuntutan reformasi birokrasi yang membutuhkan 
peningkatan mutu layanan masyarakat, yang 
suka tidak suka membutuhkan dukungan 
teknologi informasi. 

b. KepMen BUMN (KEP-117/M-MBU/2002), 
mengenai Good Corporate Governance (GCG), 
yang menuntut good governance pada semua 
area dalam perusahaan. 

c. Regulasi BAPEPAM (Badan Pengawas Pasar 
Modal) tentang tata kelola perusahaan 
(Corporate Governance) yang terdaftar di bursa 
saham Indonesia. 

d. Kepatuhan terhadap undang-undang tertentu 
(spesifik), misalnya kepatuhan pada peraturan 
perundangan pada industri penerbangan, 
industri farmasi, industri pertambangan, dan 
lain-lain. 

e. Kepatuhan perbankan terhadap peraturan-
peraturan dari Bank Indonesia yang sangat 
ketat, termasuk dalam pengelolaan resiko dan 
tatakelola TI. Seperti diketahui, ada beberapa 
BUMN yang kebetulan juga Bank. 

Pada kasus temuan penelitian IT Governance 
Lab Fasilkom UI, beberapa BUMN juga sekaligus 
perusahaan terbuka (mengikuti aturan Bapepam-
LK) dan juga merupakan Bank (mengikuti aturan 
Bank Indonesia selaku Bank sentral). 

Dikarenakan unsur kerahasiaan, maka pada 
tulisan ini peneliti mengaliasi nama perusahaan 
(bukan nama sebenarnya). Perusahaan / organisasi 
yang diteliti yaitu PT. AAA, PT. BBB, Bank III, 
Bank JJJ, Bank KKK, Bank LLL, Dep. GGG, 
Dirjen HHH, Asuransi CCC, PT. FFF, PT. EEE dan 
Asuransi DDD. 

Dari ke-12 perusahaan yang telah disebutkan, 
masing – masing perusahaan mempunyai 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2012, STMIK - STIKOM Bali 23-25 Pebruari 2012 

982 
 

klasifikasinya yaitu BUMN, Lembaga Negara, 
Perusahaan Swasta Nasional, Perusahaan Terbuka 
ataupun berdasarkan jenis dimana perusahaan 
tersebut bergerak, seperti: sektor perbankan, 
telekomunikasi, asuransi, pertambangan, keuangan 
dan minyak dan gas. Sebuah perusahaan sangat 
mungkin berada di beberapa klasifikasi yang 
berbeda. Untuk lebih mengetahui klasifikasi dari 12 
perusahaan tersebut maka peneliti mencoba 
memetakannya kedalam Tabel 2. 

 

Tabel 2Klasifikasi Perusahaan studi kasus 

N
o 

P
er

u
s

ah
aa

n 

B
U

M
N

 
L

em
b

ag
a 

N
eg

ar
S

w
as

t
a 

N
as

io
P

er
. 

T
er

b
u

k
a

S
ek

to
r 

1 PT. AAA √     √ Pertambangan 
2 PT. BBB     √ √ Telekomunikasi 
3 Bank III   √     Keuangan 
4 Bank JJJ √     √ Bank 
5 Bank KKK     √ √ Bank 
6 Bank LLL √     √ Bank 
7 Dep. GGG   √     Keagamaan 
8 Dirjen HHH   √     Keuangan 

9 
Asuransi 
CCC √       

Asuransi 

10 PT. FFF     √   Transportasi 
11 PT. EEE √       Migas 

12 
Asuransi 
DDD     √   

Asuransi 

Total : 5 3 4 5  
 

3.2 Struktur, Proses dan Mekanisme 
Hubungan 

3.2.3 Struktur 
Structure menggambarkan bagaimana fungsi 

Teknologi Informasi diorganisasikan, dan siapa 
yang bertanggung jawab dalam pengambilan 
keputusan TI dalam perusahaan. Dari beberapa 
kasus yang ada di Indonesia, peneliti mencoba 
memilah perusahaan berdasarkan berapa dalam atau 
level posisi pimpinan tertinggi TI di sebuah 
perusahaan. Hal ini dilihat berdasarkan kedalaman 
posisi vertikal didalam struktur organisasi. Level 2 
diartikan bahwa pimpinan tertinggi TI berada di 
level direksi, seperti Direktur Teknologi Informasi 
(DTI), Chief Information Officer (CIO), Direktur 
Sistem Informasi, Direktur Teknologi Operasi, 
Eselon 1 untuk perusahaan pemerintahan dan lain - 
lainnya yang berada di level tersebut. Sedangkan, 
pimpinan tertinggi berada di Level 3 yaitu Division 
Head, Vice President, Departement Head, IT 
Manager,Group Head, Kepala Departemen dan 
Kepala Pusintek / Pusdatin pada pemerintahan 
(eselon 2, 3 dan 4). Pada Tabel 3terdapat 3 
perusahaan yang berada di level 2 yaitu Bank JJJ 
dan Bank KKK yang kesemuanya dipimpin oleh 
seorang Direktur Teknologi Informasi. Jika 
pimpinan tertinggi TI berada di level 2 pada 
struktur organisasi perusahaan, maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa TI pada perusahaan tersebut 
lebih mempunyai peran dalam penentuan hal – hal 
yang berkaitan dengan TI perusahaan. Dari 3 Bank 
yang menjadi perusahaan studi kasus, hanya Bank 
LLL yang menempatkan pimpinan tertinggi TI-nya 
berada di level 3. Namun peneliti tidak dapat 
memberikan kesimpulan tentang tata kelola TI di 3 

Bank tersebut berdasarkan level pimpinan TI-nya, 
disebabkan keterbatasan data yang ada. Sedangkan 
untuk perusahaan/organisasi pemerintahan pada 
penelitian ini, semuanya berada di level 3 yang 
mempunyai kecendrung hanya menjadi support saja 
kepada bisnis perusahaannya.  

Tabel 3Pemetaan Pimpinan Tertinggi TI  Perusahaan 

Pemimpin 
Tertinggi TI 

Perusahaan / 
Organisasi 

Pimpinan Tertinggi TI 

Level 2 
Bank JJJ Direktur Technology & Operations 

Bank KKK Direktur Teknologi Informasi 

Level 3 

PT. AAA Senior Manager TI 

PT. BBB Vice President 

Bank III Direktur Teknologi Informasi 

Bank LLL General Manager IT 

Dep. GGG Kepala Divisi Pinmas (Eselon 2) 

Dirjen HHH Kepala Direktorat TI (Eselon 2) 

Asuransi CCC Kepala Divisi SIP 

PT. FFF 
Kepala Dinas Information 
Technology 

PT. EEE Kepala Divisi TI 

Asuransi DDD Senior Manager TI 

 

Selanjutnya peneliti akan membahas tentang 
komite yang ada di perusahaan serta ada atau 
tidaknya Project Management Office di beberapa 
perusahaan Indonesia. Jika perusahaan yang sudah 
menerapkan banyak dari komite yang telah 
disebutkan, peneliti menyimpulkan perusahaan itu 
mempunyai tata kelola TI yang lebih baik 
berdasarkan kemampuan dan kematangan 
perusahaan dalam pencapaian IT Value Delivery 
dan Risk Managemet sebagai tujuan dari IT 
Governance.  

Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat bahwa 
sudah banyak perusahaan yang menerapkan IT 
Steering Committee, yaitu 50%.Dari 3 Bank studi 
kasus yaitu Bank JJJ, Bank KKK dan Bank LLL 
kesemuanya sudah menerapkan hal 
tersebut.Berdasarkan perusahaan studi kasus, 3 
Bank yaitu Bank JJJ, Bank KKK dan Bank LLL 
telah mempunyai divisi / unit PMO, dikarenakan 
kebutuhan untuk dapat berkompetisi serta 
banyaknya proyek TI dalam setahun yaitu bisa 
mencapai puluhan proyek, dan siklus waktu proyek 
yang relatif pendek, maka diperlukan divisi / unit 
khusus untuk mengatur alokasi sumber daya yang 
ada. Untuk komite resiko, perusahaan yang sudah 
menerapkan mekanisme ini, dapat disimpulkan 
bahwa perusahaan tersebut memiliki perhatian dan 
konsentrasi terhadap resiko yang mungkin muncul 
dan bagaimana cara memanajemen resiko tersebut. 
Perusahaan yang sudah menerapkan project 
steering committee, memiliki kecendrungan bahwa 
perusahaan - perusahaan itu sudah mempunyai 
proyek yang besar, dan membutuhkan komite 
khusus untuk menangani dan bertanggung jawab 
atas keberlangsungan dari sebuah proyek. 
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Keterangan: 
√ : Perusahaan menerapkan mekanisme tersebut 
? : Tidak secara eksplisit menyatakan menerapkan  
mekanisme itu, namun ada fungsi yang serupa 

Tabel 4Pemetaan Penerapan Komite dan Unit PMO 
pada Perusahaan 
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PT. 
AAA 

√ - - √ - - - 2 

PT. 
BBB 

- - - √ √ - √ 3 

Bank 
III 

√ - - - - - - 1 

Bank 
JJJ 

√ √ - √ √ √ √ 6 

Bank 
KKK 

√ √ - ? √ √ √ 5 

Bank 
LLL 

√ - - √ √ √ √ 5 

Dep. 
GGG 

- - - - - - - 0 

Dirjen 
HHH 

- - √ - - - - 1 

Asuran
si CCC 

- - - √ - - - 1 

PT. 
FFF 

- - - - - - - 0 

PT. 
EEE 

- √ - √ √ √ - 4 

Asuran
si 
DDD 

√ - - - - - - 1 

Total  6 3 1 6 5 4 4 
2
9 

% 50% 25% 8,33% 
50
% 

41,67% 
33,3
3% 

33,3
3%  

 
 
 
 
 

3.2.4 Proses 

Dalam pelaksanaan proyek TI, masing – 
masing perusahaan mempunyai peraturan dan 
prosedur yang harus dijalani. Peneliti akan 
mencoba membuat siklus dari pengembangan 
proyek TI berdasarkan pola – pola IT Project Life 
Cycle di masing – masing perusahaan sesuai 
dengan jenis perusahaan tersebut, yang dilihat dari 
persamaannya. Peneliti mencoba membuat 
generalisir ITProject Life Cycle pada Perbankan 
yaitu berdasarkan proses pengembangan proyek di 
Bank JJJ, Bank KKK dan Bank LLL yang dapat 
dilihat pada Gambar 2yaitu siklus proyek yang 
dibuat oleh peneliti berdasarkan siklus proyek yang 
digambarkan pada 3 Bank studi kasus, yang melihat 
dari persamaan serta sedikit perbedaan 
penerapannya. 

Pada Gambar 2dapat dilihat bahwa 
pengembangan proyek dibagi menjadi 3 tahap yaitu 
planning, execution dan Review & Maintenance, 
serta adanya proses monitoring pada setiap tahapan. 

Pada tahapan planning / perencanaan terdapat 
beberapa proses yang dijalani. Dimulai dengan 
adanya Business Requirements/Project Request 
yaitu inisiatif atau usulan permintaan 
pengembangan aplikasi dari pihak bisnis. Tahapan 
selanjutnya adalah project selection and approval 
yaitu proses studi kelayakan untuk melakukan 
persetujuan dari permintaan pihak pengusul.Setelah 

usulan sudah disetujui, tahapan selanjutnya adalah 
menentukan prioritas berdasarkan waktu, biaya, 
kebutuhan SDM maupun hal lain yang sangat 
mendesak, contohnya adalah dari regulasi Bank 
Indonesia tentang adanya sistem aplikasi di 
perbankan yang mengharuskan setiap Bank harus 
mempuyai sistem tersebut pada tahun yang 
ditentukan.Tahapan prioritisasi proyek sudah 
dilakukan, selanjutnya adalah proses mengenai 
anggaran. Dimulai dari pengajuan anggaran, hingga 
anggaran tersebut cair dan siap untuk digunakan. 
Khusus untuk Bank yang juga BUMN seperti Bank 
JJJ dan Bank LLL, pada saat anggaran harus 
disesuaikan dengan konsolidasi investasi proyek 
dan anggaran dasar TI perusahaan. Jika anggaran 
sudah tersedia, maka hal selanjutnya adalah tahapan 
execution. Pada tahapan ini menjelaskan tentang 
pelaksanaan pengembangan dari proyek. 
Pengerjaannya dapat dikerjakan sendiri inhouse 
ataupun menggunakan jasa dari pihak ketiga 
(outsource) hal ini sudah direncanakan pada 
tahapan planning.Untuk pengerjaan dilakukan 
sendiri atau inhouse, perusahaan memberikan 
perkerjaan pengembangan proyek pada divisi TI-
nya. Namun, jika dikerjakan secara outsource, 
perusahaan menunjuk seorang atau pihak untuk 
mengawasi dan bertanggung jawab atas 
keberlangsungan proyek tersebut, 
contohnyaadalahadanya Project Management 
Committee.Jika proyek sudah dikembangkan, 
tahapan yang berikutnya adalah review dan 
maintenance. Dari masing – masing tahapan besar 
seperti planning, execution serta review and 
maintenance terdapat proses monitoring yaitu 
sebagai kontrol pelaksanaan di tiap tahapan.  

 
 

Gambar 2 IT Project Life Cycle pada Perbankan 
 

3.2.5 Mekanisme Hubungan 

Mekanisme yang tidak kalah penting untuk 
penerapan tata kelola TI perusahaan, yaitu 
mekanisme hubungan.Pada tahapan ini peneliti 
akan mencoba membuat tabel yang berisi pola – 
pola umum mekanisme hubungan yang terjadi 
dengan cara me-list berdasarkan mekanisme 
hubungan per perusahaan, berapa banyak 
perusahaan yang menerapkan mekanisme tersebut, 
dan kemudian diurutkan berdasarkan paling banyak 
perusahaan yang menerapkan mekanisme tersebut. 
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Tabel 5Mekanisme Hubungan di beberapa perusahaan Indonesia 

No Hubungan Fungsi Perusahaan/Organisasi Prosentase 

1 Menggali User Requirements Menganalisa kebutuhan - kebutuhan bisnis akan 
pengembangan aplikasi 

PT. BBB, Bank III, Bank JJJ, Asuransi CCC, PT. FFF, PT. EEE, 
PT.AAA 58,3 

2 IT Steering Committee Memprioritisasi, mengapproval project sesuai 
dengan strategic business perusahaan 

Bank JJJ, BANK LLL, Bank KKK, PT.AAA, Bank III, Asuransi 
DDD 50 

3 Audit Committee Membantu dewan komisaris dalam memastikan 
tata kelola TI perusahaan telah diterapkan dengan 
baik 

PT.AAA, PT. BBB, Bank JJJ, BANK LLL, Asuransi CCC, PT. 
EEE 50 

4 Portal berbasis web internal Memberikan Informasi terbaru yang berkaitan 
dengan Perusahaan atau sebagai sarana untuk 
bertukar informasi intern 

Bank JJJ, Bank KKK, BANK LLL, Bank III, Asuransi CCC, 
PT. EEE 50 

4 Perantara TI - Bisnis (Liaison) Untuk menyelaraskan kebutuhan bisnis akan TI Bank KKK, Dirjen HHH, Asuransi CCC, PT. FFF, PT. EEE 
41,7 

5 Risk Committee Melakukan assesment, identifikasi resiko dan 
rencana mitigasi untuk proyek-proyek investasi 
perusahaan dan mempertimbangkan penentuan 
suatu investasi 

Bank JJJ, Bank KKK, BANK LLL, PT. EEE 

33,3 

6 Project Steering Committee Berperan dalam mengatur high-level direction dari 
sebuah project, mengawasiserta memastikan 
bahwa tujuan dari project tersebut selaras dengan 
prioritas bisnis. 

Bank JJJ, Bank KKK, PT. EEE 

25 

7 IT Helpdesk First Layer Support kepada user untuk menangani 
masalah teknis TI 

Bank JJJ, Bank III 
16,7 

 

3.3 Model Weill & Ross 
Untuk melihat pola mekanisme pengambilan 

keputusan di masing – masing perusahaan, peneliti 
mencoba merangkum semuanya dalam sebuah tabel 
arrangement matrix besar. Dikarenakan ada 1 
(satu) perusahaan yang menurut pandangan 
penelitimasih belum tuntas dalam matrik 

pengambilan keputusan yaitu Dep. GGG, maka 
peneliti akan mencoba membuat matrik besar 
tersebut berdasarkan 11 perusahaan.Pembuatan 
arrangements matrix besar ini, mengikuti penelitian 
yang dilakukan oleh Weill dan Ross yang meneliti 
pola pengambilan keputusan pada 200 perusahaan 
di 23 negara. 

 

Tabel 7 Matrik Prosentase Pengambilan Keputusan 

 
 

Matrik diatas adalah matrik pengambilan 
keputusan oleh Weill dan Ross. Peneliti mencoba 
membandingkan antara banyaknya perusahaan 
yang berada pada sebuah sel dengan cara yang telah 
disebutkan.  

Setelah mendapatkan hasil untuk seluruh sel, 
peneliti mencoba membandingkan sel yang menjadi 
dominan terisi, dengan most common pattern for all 
firm yang menjadi kesimpulan dari penelitian Weill 
dan Ross. Dari tabel itu dapat disimpulkan bahwa 
Input IT Principle paling banyak dilakukan oleh 
Federal, input IT Architecture dilakukan oleh IT 
Duopoly dan yang terakhir keputusan IT Investment 
yang diambil oleh Business Monarchy, telah sama 
dengan pola umum yang diteliti Weill dan Ross 
pada 23 Negara. 
 

4. Penutup 

4.1 Kesimpulan 

Walaupun istilah IT Governance baru 
merebak beberapa tahun belakangan ini di 
Indonesia, ternyata tanpa disadari perusahaan- 
perusahaan sudah melakukan konsep dari tata 
kelola TI tersebut. Pada realitanya, ternyata masih 

banyak juga perusahaan yang belum melakukan 
tata kelola TInya dengan baik. Namun, inisiatif atau 
rencana  menjadikan TI perusahaan lebih baik 
tersebut sudah ada. 

Setelah peneliti mencoba memperlihatkan 
pola penerapan serta membandingkan persamaan 
dan perbedaan tata kelola TI di beberapa 
perusahaan Indonesia yaitu dengan cara memetakan 
pelaksanaan mekanisme tata kelola TI ke dalam 
model IT Governance yang sudah ada yaitu teori 
menurut Peterson, Weill & Ross, maka peneliti 
menyimpulkan bahwa: 
a. Perusahaan yang menempatkan pimpinan TI-

nya di level 2, berdasarkan peranan dan 
tanggung jawab di perusahaan, maka peneliti 
menyimpulkan bahwa TI pada perusahaan 
tersebut mempunyai kecendrungan lebih 
menjadi enabler. 

b. Dari 3 Bank studi kasus yaitu Bank JJJ, Bank 
KKK dan Bank LLL kesemuanya sudah 
menerapkan IT Steering Committee. Yang 
bertugas untuk bertanggung jawab serta 
memastikan bahwa objektif dari sebuah 
program/project selaras dengan business 
priorities yang telah didefinisikan dalam 
Strategic Business Plan. 

c. Berdasarkan penelitian, IT Steering Committee 
diterapkan oleh Bank JJJ, BANK LLL, Bank 
KKK, PT. AAA, Bank III dan Asuransi DDD 
yaitu 50% dari total perusahaan yang diteliti. 

d. 3 Bank yaitu Bank JJJ, Bank KKK dan Bank 
LLL serta Perusahaan telekomunikasi PT. BBB 
telah mempunyai divisi / unit PMO, 
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dikarenakan kebutuhan untuk dapat 
berkompetisi serta banyaknya proyek TI dalam 
setahun yaitu bisa mencapai puluhan proyek, 
dan siklus waktu proyek yang relatif pendek, 
maka diperlukan divisi / unit khusus untuk 
mengatur alokasi sumber daya yang ada. 

e. Perusahaan yang sudah menerapkan project 
steering committee, memiliki kecendrungan 
bahwa perusahaan - perusahaan itu sudah 
mempunyai proyek yang besar, dan 
membutuhkan komite khusus untuk menangani 
dan bertanggung jawab atas keberlangsungan 
dari sebuah proyek 

f. 3 Bank study kasus dan PT. EEE sudah ada 
Komite Investasi. Perusahaan yang sudah 
menerapkan hal tersebut adalah perusahaan 
yang melakukan proses penentuan investasi 
yang sangat ketat. 

g. Perusahaan BUMN memiliki komite audit 
untuk pemeriksaan kegiatan perusahaan dan 
juga dengan adanya tekanan dari Meneg 
BUMN. 

h. 3 Bank studi kasus dan PT. EEE sudah 
menerapkan Komite Resiko, dapat disimpulkan 
bahwa perusahaan tersebut memiliki kesadaran, 
perhatian dan konsentrasi terhadap resiko yang 
mungkin muncul dan bagaimana cara 
memanajemen resiko. Hal ini dilakukan 
dikarenakan perusahaan tersebut memiliki data, 
informasi serta sumber daya yang harus benar-
benar dijaga. 

i. Pada perbankan studi kasus, penentuan prioritas 
berdasarkan waktu, biaya, kebutuhan SDM 
maupun hal lain yang sangat mendesak, 
contohnya adalah dari regulasi Bank Indonesia 
tentang adanya sistem aplikasi di perbankan 
yang mengharuskan setiap Bank harus 
mempuyai sistem tersebut pada tahun yang 
ditentukan. 

j. Menggali kebutuhan user (user requirements) 
akan IT adalah mekanisme hubungan yang 
paling banyak dilakukan perusahaan (8 dari 12 
perusahaan). Hal ini berupaya untuk lebih 
menyelaraskan bisnis dan TI. 

k. Portal berbasis web internal adalah pendekatan 
komunikasi internal efektif yang banyak 
dilakukan oleh perusahaan (6 dari 12 
perusahaan) untuk memberikan Informasi 
terbaru yang berkaitan dengan Perusahaan atau 
sebagai sarana untuk bertukar informasi intern. 

l. Perusahaan yang bergerak dibidang perbankan 
yaitu Bank JJJ dan Bank LLL, memiliki banyak 
persamaan dalam hal mekanisme pengambilan 
keputusannya (Arrangement Governance 
Matrix Weil - Ross), mulai dari input IT 
Principle hingga keputusan IT Investment 
kesemuanya berada pada sel yang sama. 
Terkecuali pada input dari IT Investment, Bank 

JJJ berada pada IT Duopoly, sedangkan Bank 
LLL berada pada Federal. 

m. Perusahaan di Indonesia memiliki kecendrungan 
pengambilan keputusan secara sentralis yaitu 
Business Monarchy yang mempunyai peranan 
dalam pengambilan keputusan IT Principle, IT 
Architecture, IT Infrastructure Strategies, 
Business Application Needs dan IT Investment.. 

n. Untuk Input IT Architecture (5 dari 11 
Perusahaan) dan IT Infrastructure Strategies (6 
dari 11 Perusahaan) perusahaan di Indonesia 
banyak yang usulannya dari fungsi IT (IT 
Monarchy). Dapat disimpulkan bahwa jajaran 
manajemen TI ataupun fungsi TI berperan 
dalam mengusulan arsitektur TI pada sebuah 
perusahaan. 

o. Pada Lembaga Negara, fungsi TInya lebih 
banyak berperan dalam input dan pengambilan 
keputusan TI. 
 

4.2 Saran 

Penelitian ini hanya dilakukan pada 12 
perusahaan, sehingga belum dapat men-generalisir 
kondisi tata kelola TI di Indonesia. Peneliti 
mengharapkan penelitian seperti ini berlanjut, 
dengan perusahaan yang berbeda dan lebih banyak 
lagi, agar terlihat variasi dari pengelolaan teknologi 
informasi pada perusahaan dan baiknya dengan 
menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. 
Peneliti mengharapkan adanya inputan dari 
penelitian sebelumnya maupun survey dengan 
menjamin kevalidan data, sehingga mutu penelitian 
pun dapat terjaga.  
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Abstrak 

 
Penelitian ini bertujuan untuk  mengembangkan aplikasi E-data penelitian dosen berbasis web dengan 
menggunakan PHP dan MySQL. Penelitian dilakukan terhadap dosen Jurusan Akuntansi dan Sekretariat 
Program Studi Akuntansi Universitas Gunadarma mengenai pendataan hasil penelitian dosen. Metode penelitian 
yang digunakan adalah penelitian tindakan yaitu untuk menghasilkan model awal (hipotetik) pengembangan 
aplikasi dengan survei dan deskripsi analitis.  Aplikasi E-data penelitian dosen merupakan suatu aplikasi yang 
memudahkan dosen untuk menyimpan serta mengirimkan informasi data penelitiannya  di situs web, dan juga 
dapat menambahkan informasi pribadi (misalnya nama, email, hobi, atau kegiatan, alamat web dan lain-lain) ke 
sebuah direktori.  Dengan aplikasi ini diharapkan dapat membantu dosen di Jurusan Akuntansi Fakultas 
Ekonomi Universitas Gunadarma untuk melakukan pengiriman data atau pengiriman penelitian yang telah 
mereka lakukan dari berbagai sumber dengan jangkauan yang sangat luas tanpa harus bertemu langsung dengan 
pihak lain sehingga dapat melakukan penghematan dari segi biaya dan waktu.  
 
Kata kunci : e-data, penelitian dosen, web 
 
 
1. Pendahuluan 

Pemanfaatan teknologi informasi dan 
komputer terus mengalami kemajuan sejalan 
dengan peningkatan pengetahuan dan pola pikir 
manusia. Berbagai macam cara dilakukan untuk 
mempermudah suatu pekerjaan baik dari kalangan 
pelajar, mahasiswa maupun dosen. 
 Namun tidak semua kalangan bisa 
menyajikan data secara mudah, keinginan dari 
ketua jurusan akuntansi untuk dapat mengetahui 
aktifitas dosen selain sebagai seorang pengajar 
dalam mewujudkan tridarma yang salah satunya 
adalah kegiatan diluar kampus seperti seminar, 
melakukan penelitian dan publikasi harus terhambat 
karena tidak memiliki basis data dosen. Hal ini juga 
dikarenakan adanya keterbatasan dalam pembuatan 
program dari studi akuntansi untuk menyimpan  
penelitian yang telah dilakukan oleh para dosen. 
 Apliksi e-data penelitian dosen berbasis 
web merupakan  suatu fasilitas untuk menyajikan 
aktifitas penelitian dosen program studi akuntansi, 
sehingga dari jurusan akuntansi dapat mengetahui 
siapa saja dosen yang aktif dalam kegiatan diluar 
kegiatannya sebagai seorang pengajar. 

Perumusan masalah dalam penelitian 
adalah bagaimana membuat suatu aplikasi e-data 
yang dapat digunakan untuk menyajikan aktifitas 
penelitian dan partisipasi dalam hal pengiriman 
data apa saja yang telah dilakukan oleh dosen 
program studi akuntansi. Penelitian yang dimaksud 
di antaranya penelitian PDM, penelitian SKW, 
penelitian Hibah, penelitian Lain, penelitian 

Fundamental, penelitian Kompetensi, penelitian 
Sendiri, Partisipasi Nasional dan Partisipasi 
Internasional serta Publikasi. 

Tujuan utama dari penelitian ini adalah 
membuat sebuah aplikasi yang menyajikan aktifitas 
penelitian dosen program studi akuntansi berbasis 
web sehingga menghasilkan informasi yang 
relevan.  Relevan di sini maksudnya adalah dapat 
mengetahui dosen mana yang aktif dalam 
melakukan pengajuan penelitian. Karena selain 
aktif dalam perkuliahan dosen harus mampu 
mengabdikan diri kepada Tri Dharma yang salah 
satunya adalah pengabdian diri terhadap  
masyarakat. 

Untuk mencapai tujuan yang telah 
ditujukan seperti tujuan penulisan dilakukan  
dengan beberapa tahap yaitu : 
1. Menganalisa tentang masalah yang dihadapi 

oleh Jurusan Akuntansi. 
2. Mencari data-data yang dilakukan seperti 

mengumpulkan data-data teoritis dari sumber 
tertulis yang menguraikan dan menjelaskan 
konsep-konsep yang terkait dengan judul 
penelitian yang telah dilakukan dan juga 
melakukan wawancara dengan nara sumber. 

3. Menggambarkan cara kerja  penelitian yang 
dilakukan. 

4. Membuat rancangan halaman dengan 
menggunakan struktur navigasi. 

5.  Merancang tiap-tiap tampilan (interface). 
6. Pembuatan database dan program aplikasi. 
7. Uji coba aplikasi.  

No Makalah : 255
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2. Tinjauan Pustaka 
Pengertian E-Data 

E-data memungkinkan untuk meningkatkan 
situs web, pengunjung dapat menambahkan 
informasi pribadi misalnya nama, email, hobi atau 
kegiatan, alamat web, penelitian ke sebuah 
direktori. Pengguna dapat memperbaharui atau 
menghapus sandi yang mereka kunjungi.  E-data 
merupakan solusi terjangkau untuk menyimpan 
informasi pengunjung di situs web (http://ulya-
muflianto.blogspot.com/2008/09/pengertian 
electronic-data.html) 
Fitur-fitur yang termasuk dalam e-data di antaranya 
adalah user dapat memperbaharui informasi mereka 
sendiri, pengguna dapat menghapus sendiri 
masukan, pengguna dapat mengubah password, 
mudah untuk melakukan perubahan atau 
penghapusan sesuai kebutuhan, kustomisasi antar 
muka yang mudah. 
 
Internet 

Banyak sebutan yang diberikan oleh 
para pengguna tentang pengertian dari internet 
antara lain Cyber, e-world, dunia maya dan 
sebagainya. Namun semua itu hanyalah istilah dan 
sebenarnya tidak ada definisi khusus mengenai 
internet, atau kepanjangan dari kata internet. 

Sebagai gambaran umum, internet adalah 
kependekan dari Internasional Networking, yang 
artinya suatu jaringan komputer berskala 
internasional atau global yang terbentuk dari 
jaringan-jaringan lokal dan regional, dan 
memungkinkan komunikasi data antar komputer-
komputer yang terhubung ke jaringan tersebut 
dengan menggunakan jaringan komunikasi yang 
ada di seluruh dunia. Selain itu internet dapat juga 
diartikan sebagai seluruh manusia yang secara aktif 
berpartisipasi sehingga membuat Internet menjadi 
sumber daya informasi yang sangat 
berharga(http://staffsite.gunadarma.ac.id/karmila).  
 
Macromedia Dreamweaver 8 

Macromedia Dreamweaver 8 adalah suatu 
bentuk program editor web yang diproduksi oleh 
perusahaan Macromedia Coorporation.  Dengan 
program ini, seorang pemrogram web dapat dengan 
mudah membuat dan mendesain webnya, karena 
bersifat WYSIWYG (What You See Is What You 
Get), artinya apa yang kita lihat pada halaman 
desain, maka akan kita peroleh di browser. 

Dreamweaver 8 selain sebagai editor yang 
komplit juga dapat digunakan untuk membuat 
animasi sederhana yang berbentuk layer dengan 
bantuan Java Script yang didukungnya. Dengan 
adanya program ini kita tidak akan susah-susah 
untuk mengetik skrip-skrip format HTML, PHP, 
JSP, ASP, JavaScript, CSS, maupun bentuk 
program yang lainnya.  

 

 
Basis Data 

Suatu basis data didefinisikan sebagai 
kumpulan data yang disatukan dalam suatu 
organisasi, sehingga dapat memenuhi kebutuhan 
organisasi (URL: http://id.wikipedia.org/wiki/basis 
data). Pada basis data yang terdesain dengan baik, 
data perulangan dapat dieliminasi dan penyimpanan 
data yang tidak konsisten dapat diperkecil. 

World Wide Web pada dasarnya adalah 
sebuah wadah untuk saling bertukar informasi. Jika 
memiliki informasi dan ingin agar orang lain di 
seluruh dunia juga mengetahui informasi tersebut, 
kita dapat membuat sebuah situs web di internet. 
Jika jumlah informasinya banyak, maka perlu 
pengorganisasian agar pengunjung situs dapat 
mencari informasi dengan mudah. Untuk keperluan 
itulah dibutuhkan sebuah aplikasi basis data  pada 
situs yang akan dibuat. Secara umum akses ke basis 
data melalui tiga tahapan, yaitu : 

1. Koneksi ke basis data. 
2. Query permintaan data. 
3. Pemutusan koneksi. 

 
MySQL 

MySQL merupakan software basis data 
yang termasuk paling terkenal dalam lingkungan 
linux. Kepopuleran ini ditunjang karena 
performansi query dari basis datanya yang sangat 
cepat dan jarang bermasalah. Saat ini, MySQL telah 
tersedia juga dalam lingkungan Windows, software 
MySQL di lingkungan windows dipasang pada 
direktori c:\mysql\bin, direktori yang berisi daftar 
modul executable dari software MySQL. 

Untuk mengaktifkan MySQL di 
lingkungan windows maka harus dijalankan 
software server MySQL. Software server MySQL 
di lingkungan Windows dibedakan menurut sistem 
operasi windows yang digunakan, secara umum ada 
2, yaitu mysql.exe dan mysqld-nt.exe.  

 
PHPMyAdmin 

MySQL pada dasarnya ialah sebuah 
aplikasi undershell, artinya untuk mengonfigurasi 
MySQL diperlukan perintah-perintah tertentu. 
Perintah-perintah inilah yang kadang membuat 
pemakai merasa kesulitan karena harus menghafal 
baris perintah yang panjang. Kesulitan ini 
kemudian mendorong munculnya sebuah aplikasi 
berbasis web yang ditulis dalam bahasa PHP yang 
fungsi utamanya melakukan administrasi MySQL. 

Untuk itulah Penulis menggunakan 
aplikasi PHPMyAdmin sebagai tool administrasi 
MySQL karena kemudahannya serta 
keefisienannya dalam membuat basis data maupun 
memodifikasinya. 

 
4. Rancangan Aplikasi 

Karena aplikasi ini bertujuan untuk 
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mendokumentasikan kegiatan-kegiatan yang 
dilakukan dosen, maka konsep dari aplikasi ini 
sendiri yaitu : 
1. Dosen melakukan registrasi yang kemudian data-

data dosen akan masuk kedalam basis data dosen. 
2. Pada saat dosen melakukan kegiatan pengiriman 

data misalnya penelitian PDM, penelitian 
HIBAH, penelitian SKW maupun penelitian 
FUNDAMENTAL akan secara otomatis data-
data yang telah dikirim akan masuk kedalam 
basis data dosen. Data-data itu diantaranya adalah 
Judul penelitian yang dikirim, bidang peneliti, 
data dosen, disiplin ilmu, lokasi peneliti, jumlah 
anggota peneliti, jumlah biaya yang diusulkan 
dan juga file yang telah dikirim. 

3. Pada saat dosen melakukan pengiriman 
partisipasi, data-data yang akan tersimpan pada 
basis data dosen yaitu tanggal dan tahun, judul 
seminar/workshop, judul paper, abstrak, kata 
kunci, penyelenggara, status dan kota atau 
negara. 

Begitu pula ketika melakukan pengiriman 
publikasi, data yang masuk dalam basis data dosen 
diantaranya tanggal dan tahun, jenis publikasi, 
nama jurnal, akreditasi, volume, penerbit, 
penyelenggara, status dan juga kota atau negara. 
 
Rancangan Halaman E-Data 
Rancangan ini digunakan untuk mempermudah 
pembuatan antarmuka halaman sistem. 
 

 

Gambar 1. Rancangan Halaman E-Data. 
 
Rancangan Halaman LOGIN 

 
Gambar 2. Rancangan Halaman Login. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rancangan Halaman Registrasi 

 

Gambar 3. Rancangan Halaman Registrasi. 

Rancangan Halaman Data Dosen 

 
Gambar 4. Rancangan Halaman Data Dosen. 

Rancangan Halaman Penelitian 

 
 

Gambar 5.  Rancangan Halaman Penelitian. 
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Rancangan Halaman Penelitian Sendiri 

 
Gambar 6.  Rancangan Halaman Penelitian 

SENDIRI. 
 

1. Browse  
Browse digunakan untuk mengambil data dari file 
yang telah disimpan dalam format pdf. 
2. Upload  
Upload digunakan untuk mengirim data. 
3. Lihat Penelitian Sebelumnya 
Lihat penelitian sebelumnya digunakan untuk 
melihat penelitian yang telah dikirim sebelumnya. 
 Untuk rancangan halaman penelitian PDM 
dan penelitian SKW memiliki rancangan yang sama 
seperti rancangan halaman penelitian SENDIRI. 
 
Rancangan Halaman Partisipasi 
 

 
Gambar 7.  Rancangan Halaman Partisipasi. 

 
1. Animasi Teks 

Animasi Teks berisi teks berjalan dari kiri 
ke kanan. 

2. Add 
Add merupakan button untuk menambah 
data. 

3. Kolom angka 
Kolom angka menunjukkan field yang 
terdiri dari 10 field yaitu : 

- Angka 1 : No   
- Angka 8 : Status 
-  Angka 6 : Kata Kunci   
- Angka 4 : Judul Paper 
- Angka 2 : Tanggal / Tahun  
-  Angka 9 : Kota/ Negara 

-  Angka 7 : Penyelenggara  
- Angka 5 : Abstrak 
- Angka 3 : Judul Seminar   
-  Angka 10: Action / Workshop 

           Kembali kemenu awal : kehalaman e-
data.  

  
Rancangan Halaman Publikasi 

 
Gambar 8.  Rancangan Halaman Publikasi 

 
Rancangan Halaman Penelitian Hibah 
 

 
Gambar 9.  Rancangan Halaman Penelitian Hibah. 

 
 Untuk rancangan halaman penelitian PDM 
dan penelitian SKW memiliki rancangan yang sama 
seperti rancangan halaman penelitian SENDIRI. 
 
Rancangan Basis Data 

Tabel 1. Dosen. 
Field Type Null Keterangan 
Nip Varchar (20) No  

Nidn Varchar (10) No  
Noktp Varchar (25) No  
Nama Text No  

Jk Text No Jenis Kelamin 
Gelar Text No  

Ttl Text No Tempat Tanggal Lahir 
Alamat Text No  

hp Varchar (30) No  
email Varchar (40) No  
status Text No  

uk Text No Unit Kerja 
bidah Text No Bidang Ahli 

panggol Text No Pangkat/Golongan 
jabstruk Text No Jabatan Struktur 
jabfung Text No Jabatan Fungsional 

password Varchar (70) No  
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kondisi Int(1) No  

 
Tabel dosen digunakan untuk menyimpan 

data dosen yang telah masuk, field yang ada pada 
tabel dosen ini diantaranya nip, nidn, noktp, nama, 
jenis kelamin, gelar, tempat tanggal lahir, alamat, 
hp, email, status, unit kerja, bidang ahli, pangkat 
atau golongan, jabatan struktur, jabatan fungsional, 
password, dan kondisi. Kondisi ini digunakan saat 
pemrograman, dimana pada saat kondisi 0 dosen 
belum dapat melakukan registrasi dan jika 
kondisinya 1 dosen sudah dapat melakukan 
registrasi. Tipe menunjukkan tipe data yang 
digunakan. 

 
Tabel 2. Admin. 

Field Type Null 

Id_admin Varchar(6) No 

Nama Varchar(30) No 
Username Varchar(10) No 

Password Varchar(70) No 

 
Tabel admin terdiri dari beberapa field 

yaitu id_admin, nama, username, password, tabel 
ini digunakan agar admin dapat login. 

 
Tabel 3. Fundamental. 

Field Type Null 
Ekstra Keteranga

n 

Id_fundamental Int(6) No 
Auto_incre

ment 
 

Tanggal 
Varch
ar (40) 

No 
 

 

Judul_penelitia
n 

Text No 
 

 

Objek 
penelitian 

Text No 
 

 

Masa_mulai Text No   
Masa_berakhir Text No   

Biaya_tahun1 
Varch
ar (40) 

No 
 

 

Biaya_tahun2 
Varch
ar (40) 

No 
 

 

Biaya_tahun3 
Varch
ar (40) 

No 
 

 

Biaya_keseluru
han 

Text No 
 

 

Target_temuan Text No   
Institusi_terliba

t 
Text No 

 
 

Oc Text No 
 Jenis 

Keluaran 

Judul_oc Text No 
 Judul 

Keluaran 
Mhs_terlibat Text No   

Abstrak Text No   

File2 
Varch
ar(40) 

No 
 

 

Nip 
Varch
ar(10) 

No 
 

 

 
 Tabel fundamental merupakan tabel yang 
terdiri dari beberapa field yaitu id_fundamental 
merupakan primary key, tanggal, judul penelitian, 
objek penelitian, masa_mulai, masa_berakhir, biaya 

tahun1, biaya tahun2, biaya tahun3, biaya 
keseluruhan, target temuan, institusi terlibat, 
outcome/jenis keluaran, judul-oc, mhs terlibat, 
abstrak, file2, nip. Tabel ini digunakan untuk 
tempat penyimpanan penelitian fundamental yang 
telah dikirim 

Tabel Hibah memiliki field yang sama 
dengan tabel fundamental. Tabel hibah digunakan 
untuk tempat penyimpanan penelitian hibah, selain 
tabel hibah tabel lain dan tabel kompetensi juga 
memiliki field yang sama dengan tabel 
fundamental, masing-masing tabel ini memiliki 
fungsi yang sama untuk tempat penyimpanan 
penelitian yang telah dikirim. Tabel lain untuk 
menyimpan penelitian lain dan tabel kompetensi 
digunakan untuk menyimpan penelitian 
kompetensi. 

 
Table 4.  SKW 

Field Type Null Default Ekstra 
Id Int(6) No  Auto_incre

ment 
Tanggal Varchar

(25) 
No   

Judul Text No   
Bidpeneliti Text No   

Disiplinilmu Text No   
Lokasipenelitian  Text No   

Jmlanggota  Text No   
Jmlbiaya Varchar

(25) 
No   

File6 Varchar
(40) 

No   

Nip Varchar
(10) 

No   

Kondisi Int(1) No   
 

Tabel skw merupakan tabel yang terdiri dari 
beberapa field yaitu id, tanggal, judul, bidang 
peneliti, disiplin ilmu, lokasi penelitian, jumlah 
anggota, jumlah biaya, file, nip dan kondisi. Id 
merupakan primary key, tabel skw digunakan untuk 
tempat penyimpanan penelitian SKW.  
 Selain tabel SKW, tabel SENDIRI dan 
tabel PDM memiliki struktur dan jumlah field yang 
sama dan juga memiliki fungsi yang sama untuk 
tempat penyimpanan penelitian, tabel sendiri untuk 
menyimpan penelitian sendiri dan tabel pdm untuk 
menyimpan penelitian pdm. 
 

Tabel 5. Jurnalug. 
Field Type Null Default Ekstra 

Id Int(6) No  Auto_increment 

Nip Varchar(8) No   

Tgldanthn Text No   

Jp Text No   

Nj Text No   

akreditasi Text No   

Volume Text No   
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Penerbit Text No   

Penyelenggara Text No   

Status Text No   

Kotanegara Text No   

 
Tabel jurnalug merupakan tabel yang 

berisi beberapa field di antaranya adalah id, nip, 
tanggal dan tahun, jenis publikasi (jp), nama jurnal 
(nj), akreditasi, volume, penerbit, penyelenggara, 
status, kota atau negara. Tabel jurnalug memiliki 
id_jurnalug sebagai kunci primer nya. Tabel ini 
digunakan untuk menyimpan publikasi. 

 
Tabel 6. Partisipasi. 

Field Type Null Default Ekstra 

Id_partisipasi Int(6) No  Auto_incremen
t 

Nip Varchar(8) No   

Jdlseminar Text  No   

Jdlpaper Text No   

Abstrak  Text No   

Kk  Text No   

Penyelenggara  Text No   

Status   Text No   

kotanegara Text  No   

 
Tabel partisipasi terdiri dari 2 tabel yaitu 

partisipasi nasional dan partisipasi internasional, 
dimana dalam tabel partisipasi nasional dan 
partisipasi internasional memiliki field yang sama 
yaitu id, nip, judul seminar, judul paper, abstrak, 
kata kunci(kk), penyelenggara, status (pemakalah, 
peserta, moderator, instruksi) dan kota/negara. 
Tabel partisipasi nasional berfungsi untuk 
menyimpan kegiatan partisipasi nasional dan tabel 
partisipasi internasional digunakan untuk 
menyimpan partisipasi internasional. 

 
Tabel 7 Timpeneliti. 

Field Type Null Default Ekstra 
Id_tim Int(6) No  Auto_incr

ement 
Id_hibah Varchar(10) No   

Nama_gelaraka
demik 

Text  No   

Bidang_ahli Text No   

Instansi  Text No   

Alokasiwaktu  Text No   

 
Tabel tim peneliti ini terdiri dari tim 

peneliti hibah, tim peneliti kompetensi dan  tim 
peneliti lain. Masing-masing tabel tim peneliti ini 
memiliki field yang sama yaitu id, nama gelar 
akademik, instansi dan alokasi waktu. Tabel tim 
penelliti hibah digunakan untuk menyimpan tim 
peneliti hibah, tabel tim peneliti kompetensi 
digunakan untuk menyimpan tim peneliti 

kompetensi, tabel tim peneliti lain digunakan utuk 
menyimpan tim peneliti lain. 

 
5. Uji Coba Aplikasi 

Uji coba pembuatan aplikasi ini digunakan 
untuk mengetahui apakah aplikasi ini dapat 
digunakan dan sudah sesuai dengan keinginan user. 
Uji coba ini dilakukan mulai dari dosen melakukan 
registrasi sampai dosen dapat melakukan 
pengiriman penelitiannya. Registrasi digunakan 
untuk menghindari semua user yang ingin masuk ke 
halaman e-data karena aplikasi ini ditujukan bagi 
dosen jurusan akuntansi sehingga hanya yang 
mendapat wewenang dari admin yang dapat masuk 
ke halaman e-data. Kegiatan uji coba program telah 
dilakukan sebanyak 2 kali kepada ketua jurusan, hal 
ini dilakukan untuk memenuhi tingkat kebutuhan 
jurusan akuntansi apakah sudah sesuai dengan 
kebutuhan.  
 
6. KESIMPULAN  

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan 
bahwa 
1.  Aplikasi e-data ini dapat digunakan untuk 
mengetahui keaktifan dosen dalam hal penelitian, 
partisipasi dan publikasi. Aplikasi ini juga 
memberikan manfaat bagi jurusan akuntansi yang 
sebelumnya belum memiliki basis data dosen, kini 
telah memiliki basis data dosen yang dapat 
digunakan sebagai dokumentasi penelitian, 
partisipasi dan publikasi.  
 
2. Dengan aplikasi ini dapat membantu dosen di 
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 
Gunadarma untuk melakukan pengiriman data atau 
pengiriman penelitian yang telah mereka lakukan 
dari berbagai sumber dengan jangkauan yang 
sangat luas tanpa harus bertemu langsung dengan 
pihak lain sehingga dapat melakukan penghematan 
dari segi biaya dan waktu. 
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Abstrak 

Komunikasi adalah kegiatan paling awal dalam aktifitas knowledge sharing. Tujuan komunikasi adalah 
pemahaman yang sama oleh individu yang terlibat komunikasi. Apabila individu-individu dalam aktifitas 
komunikasi memiliki budaya yang berbeda disebut dengan komunikasi interkultural. Pendekatan budaya yang 
paling sering menjadi rujukan dalam penelitian di bidang sistem informasi adalah budaya nasional Hofstede. 
Dimensi budaya nasional Hofstede terdiri dari individualism, power distance index, uncertainty avoidance index, 
masculinity dan long term orientation. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektifitas komunikasi 
interkultural. Salah satu faktornya berasal dari komunikasi antarpribadi dan dimensi humanistis merupakan 
dimensi yang paling besar pengaruhnya terhadap komunikasi antarpribadi. Dimensi humanistis komunikasi 
terdiri dari openness, supportness, positiveness, equality, dan emphaty. Penelitian ini membahas analisis korelasi 
antara budaya nasional Hofstede dan dimensi humanistis komunikasi.  
 
Kata kunci : komunikasi interkultural, komunikasi antarpribadi, budaya nasional Hofstede, dimensi humanistis 
komunikasi 
 

1. Pendahuluan 

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat 
dengan multi suku dan multi budaya dengan 
penyebaran etnis sebagai berikut : 42 kelompok etnis 
di Sumatra, delapan kelompok etnis di Jawa dan 
Madura, tiga kelompok etnis di Bali dan Lombok, 
25 kelompok etnis di Kalimantan, 37 kelompok etnis 
di Sulawesi, dan 37 kelompok etnis di [12].  

Budaya nasional adalah value-value yang 
dipercaya dan dianut oleh tiap kelompok masyarakat 
di Indonesia. Masyarakat menggunakan budaya 
nasional untuk menciptakan cara pandang tertentu 
terhadap sebuah organisasi [1]. Hofstede 
mengajukan pertimbangan-pertimbangan bagi 
kriteria-kriteria utama bagi perbedaan-perbedaan 
dalam budaya-budaya nasional. Ada lima dimensi 
bagi budaya nasional, yaitu individualism, power 
distance index, uncertainty avoidance index, 
masculinity, dan long term orientation. 

Knowledge sharing adalah pertukaran dari 
informasi-informasi yang task-related, diketahui 
cara-caranya dan memberi umpan balik terhadap 
sebuah produk atau prosedur [4]. Proses awal 
knowledge sharing tidak dapat dipisahkan terhadap 
komunikasi. Ada sebuah model komunikasi 
sederhana yang menggambarkan proses komunikasi, 
yaitu model one linier [10]. Komponen-komponen 
utama dari model ini adalah sumber informasi, 
pesan, jalur komunikasi, penerima, dan umpan balik. 

Komunikasi interkultural adalah aktifitas-
aktifitas komunikasi dalam budaya antara orang-
orang dengan budaya-budaya yang berbeda [13]. 
Komunikasi interkultural dapat berjalan secara lebih 
efektif jika komunikasi antarpribadi berjalan efektif. 
Dimensi humanistis adalah dimensi yang mampu 
menciptakan hubungan antarpribadi yang superior. 
Dimensi humanistis memilki karakteristik-
karakteristik efektifitas yang berlaku kepada 
komunikasi verbal dan non verbal. Karakteristik-

No Makalah : 256
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karakteristik tersebut adalah keterbukaan, empati, 
sikap mendukung, sikap positif dan kesetaraan. 

2. Landasan Teori 

2.1. Budaya Nasional  
Budaya adalah kemampuan manusia untuk 

mengolah segala sumber daya yang dimiliki manusia 
sehingga sumber daya tersebut menjadi produktif 
[11]. Budaya akan menginspirasi dan menawarkan 
langkah-langkah kreatif untuk pemahaman 
organisasi-organisasi, managemen organisasi dan 
cara kerja hidup dalam organisasi secara potensial.  
Budaya akan berbagi makna-makna sebagai sesuatu 
hal yang penting untuk aksi-aksi terorganisasi, 
interaksi-interaksi, dan pengambilan aksi-aksi bijak. 

Menurut Hofstede, budaya adalah 
pemrograman kolektif terhadap pikiran-pikiran 
orang-orang yang akan membedakan anggota-
anggota dari sebuah kelompok manusia dengan 
kelompok manusia yang lain [7]. Anggota-anggota 
dalam sebuah kelompok yang memiliki budaya yang 
sama akan memiliki sudut pandang yang sama 
terhadap kegiatan-kegiatan dan masalah-masalah 
yang sedang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. 
Dimensi-dimensi budaya nasional hofstede adalah 
1. Individualism vs collectivism : 
Individualism adalah derajat keterikatan seorang 
individu terhadap kelompoknya dan derajat 
hubungan-hubungan interpersonal. Masyarakat 
yang menganut budaya collectivism akan memiliki 
ikatan-ikatan yang kuat antar anggotanya 
2. Power distance index : power distance 
menjelaskan cara penerimaan dari anggota-anggota 
institusi dan organisasi dalam sebuah masyarakat 
terhadap pendistribusian kekuasaan, kekuatan dan 
pengaruh dari setiap anggota yang tidak merata. 
3. Uncertainty avoidance index : uncertainty 
avoidance adalah keadaan dari sebuah budaya 
tertentu yang mengalami rasa takut terhadap 
situasi-situasi yang tidak pasti dan tidak diketahui. 
4. Masculinity vs feminity : masculinity 
menjelaskan keadaan secara umum bahwa value 
dari pria dalam masyarakat lebih besar daripada 
value dari pria. Selain itu value pria lebih tegas dan 
kompetitif. 
5. Long term orientation vs short term 
orientation : Budaya yang memiliki dimensi long 
term orientation akan berpikiran kepada nilai 
manfaat untuk masa depan, khususnya yang 
berkaitan dengan kebajikan dan hidup hemat. 
Sedangkan budaya yang short term orientation 
akan berpikiran untuk membina kebajikan tentang 
masa lalu dan masa kini. 

Dari kelima dimensi yang sudah disebutkan, 
nilai tertinggi dimensi budaya nasional Indonesia 
adalah 78 yaitu pada dimensi power distance. Nilai 
ini lebih besar dibandingkan dengan negara asia lain 

yang bernilai 71. Nilai dimensi tertinggi kedua bagi 
Indonesia adalah uncertainty avoidance dengan nilai 
48. Masyarakat Indonesia memiliki tingkat toleransi 
yang rendah terhadap ketidak pastian sehingga 
memerlukan aturan-aturan, hukum-hukum, 
kebijakan-kebijakan yang ketat. Indonesia memiliki 
dimensi individualsm terendah di dunia yaitu 
bernilai 14, jauh lebih kecil dari rata-rata negara asia 
yang bernilai 23 dan rata-rata negara di seluruh 
dunia yang bernilai 43. Berdasarkan dimensi ini, 
berarti masyarakat Indonesia adalah masyarakat 
yang kolektif. Gambar 1 menjelaskan hasil 
pengukuran dimensi budaya nasional Hofstede di 
Indonesia. 

 
Gambar 1 Hasil pengukuran dimensi budaya Hofstede di 
Indonesia [8] 

VSM (Value Survey Module) adalah kuesioner 
dari tiga puluh empat pertanyaan yang 
dikembangkan untuk membandingkan value-value 
yang dipengaruhi secara budaya dan sentiment-
sentimen dari responden-responden dari dua atau 
lebih negara atau region-region yang berada dalam 
negara-negara. Kuesioner ini mengijinkan skor-skor 
untuk dihitung dalam tujuh dimensi dari budaya 
nasional dengan empat pertanyaan untuk setiap 
dimensi. Enam pertanyaan yang lain adalah 
pertanyaan-pertanyan untuk informasi demografis, 
jenis kelamin responden, usia, level pendidikan, 
jenis pekerjaan, kewarga negaraan saat ini dan 
kewarga negaraan pada saat lahir [9].  

VSM mengenalkan formula untuk kalkulasi 
indeks bagi kuesioner tentang dimensi budaya 
nasional Hofstede. Dua puluh delapan pertanyaan 
dalam kuesioner ini akan membahas terhadap tujuh 
dimensi : Power distance (besar dan kecil), 
Individualism vs. Collectivism, Masculinity vs. 
Femininity, Uncertainty Avoidance (kuat dan. 
lemah),  Long- vs. Short-Term Orientation, 
Indulgence vs. Restraint, and Monumentalism vs. 
Self-Effacement. 
 
2.2. Komunikasi 

Dalam sebuah komunitas,  komunikasi penting 
untuk penyampaian makna dan berbagi pemahaman 
terhadap sebuah permasalahan. Proses komunikasi 
dasar mengikuti model matematika Shannon-
Weaver. Gambar 2 adalah model komunikasi 
Shannon-Weaver. 
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Gambar 2 Model Komunikasi Shannon-Weaver [10] 

Proses komunikasi didefinisikan sebagai sistem 
yang melibatkan sebuah kelompok elemen-elemen 
saling ketergantungan  yang bekerja sama secara 
keseluruhan untuk mencapai hasil dan tujuan yang 
diinginkan [2]. Komponen-komponen terdiri dari 
source (encoder), pesan / message, channel, receiver 
(decoder) dan feedback. Gambar 3 adalah model 
proses komunikasi one-linier. 

 
Gambar 3 Model Komunikasi One-Linier 

 
Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari budaya 

sebab sistem komunikasi seperti bahasa dan 
komunikasi non verbal merupakan produk dari 
budaya [3].  Komunikasi interkultural adalah 
aktifitas-aktifitas komunikasi dalam budaya antara 
orang-orang dengan budaya-budaya yang berbeda 
[13]. 

Komunikasi interkultural dapat menggunakan 
karakteristik keefektifan komunikasi antarpribadi 
dengan model humanities [6]. Penjelasan dari lima 
karakteristik efektifitas tersebut adalah 
1. Keterbukaan (Openness) : karakteristik 

efektifitas ini adalah sikap terbuka individu 
terhadap perbedaan dalam orang-orang yang 
sedang berkomunikasi. 

2. Empati (Emphaty) : karakteristik efektifitas ini 
adalah membuat sikap pembentukan keadaan 
seakan-akan seorang individu menjadi posisi 
lawan bicara. 

3. Sikap mendukung (Supportness) : karakteristik 
efektif yang deskriptif, provisional, spontan dan 
jangan evaluatif. 

4. Sikap positif (Positiveness) : karakteristik 
efektif ini mengantisipasi hal-hal yang tidak 
diketahui atau tidak terduga sehingga individu 
harus bersifat positif pada saat berkomunikasi. 

5. Kesetaraan (Equality) : karakteristik efektif 
dalam komunikasi yang menghilangkan 
perbedaan dalam hal jabatan, reputasi terhadap 
sebuah hal pada saat berkomunikasi. 
 

2.3. Knowledge Sharing 
Knowledge sharing adalah pertukaran dari 

informasi-informasi yang task-related, diketahui 
cara-caranya dan memberi umpan balik terhadap 
sebuah produk atau prosedur [4]. Proses awal 
knowledge sharing tidak dapat dipisahkan terhadap 
komunikasi dan pembelajaran / learning. Ada tiga 
dimensi dalam komunikasi [5], yaitu 
1.  Tingkat pengamatan / observation : 
komunikasi sebagai penghubung antar bagian 
kehidupan dunia yang tidak kontinu dengan bagian 
yang lainnya. Komunikasi dalam tingkat observation 
akan bersifat restriktif / terbatas. 
2. Tingkat intensionalitas : berhubungan 
dengan kegunaan-kegunaan dari pengiriman dan 
penerimaan pesan sedangkan pihak lain tidak 
memaksakan batasan-batasan antar pihak. 
3. Tingkat pertimbangan normative : ada 
pernyataan atau pengukuran terhadap keberhasilan 
dan akurasi dari komunikasi. Informasi yang 
ditransmisikan oleh pengirim harus pasti, jelas dan 
dapat dimengerti oleh penerima sehingga tidak 
menimbulkan multi intepretasi. 

3. Metodologi Penelitian 

3.1. Variabel Penelitian 
Penelitian ini menggunakan dua buah variabel, 

yaitu variabel independen dan variabel dependen. 
Variabel-variabel ini akan membentuk sebuah pola 
hubungan yang disebut paradigm penelitian. Gambar 
4 adalah gambar hubungan antar variabel. Variabel 
bebas (X) penelitian ini adalah  

1. Dimensi Power distance index (X1) 
2. Dimensi Individualism (X2) 
3. Dimensi Masculinity (X3) 
4. Dimensi Uncertainty avoidance index (X4) 
5. Dimensi Long term orientation (X5) 

Sementara ariabel terikat dibagi menjadi 5 
(lima) sub variabel, yaitu  

1. Openness / Keterbukaan (Y1) 
2. Emphaty / Empati (Y2) 
3. Supportness / Sikap Mendukung (Y3) 
4. Positiveness / Sikap Positif (Y4) 
5. Equality / Kesetaraan (Y5) 

 

 
Gambar 4 Paradigma Penelitian Sederhana 

3.2. Hipotesis 
Penelitian ini akan membuktikan tiga buah 

hipotesis. Hipotesis-hipotesis tersebut adalah 
a. Hipotesis 1 : Atribut dimensi budaya 
nasional Hofstede yang memiliki korelasi tertinggi 
dengan setiap atribut dimensi humanistis 
komunikasi antarpribadi adalah Power distance. 
b. Hipotesis 2 : Atribut dimensi budaya 
nasional Hofstede yang memiliki korelasi terendah 

Variabel 
Bebas

Variabel 
Terikat



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2012, STMIK - STIKOM Bali 23-25 Pebruari 2012 

995 
 

dengan setiap atribut dimensi humanistis 
komunikasi antarpribadi adalah individualisme. 
c. Hipotesis 3 : Hubungan dimensi budaya 
nasional Hofstede dengan dimensi humanistis 
komunikasi antarpribadi secara keseluruhan 
adalah positif. 

 
3.3. Instrumen Penelitian 

Indikator-indikator dari sub-sub variabel 
penelitian harus lulus uji validitas dan realibiltas. 
Tabel 1 menjelaskan indikator-indikator variabel 
penelitian yang sudah lulus uji validitas dan 
realibilitas. 

Tabel 1 Indikator-indikator variabel penelitian 
Variabel Bebas 

Sub Variabel Indikator 
Individualism Prestasi individu 
Power Distance Index Pengambilan keputusan 

Distribusi kekuasaan 
Uncertainty 
Avoidance Index 

Toleransi terhadap ambigu 
Perbedaan pendapat dilarang 

Masculinity Diferensiasi gender 
Value pria terhadap wanita 

Long Term 
Orientation 

Tidak mengagungkan tradisi 
Orientasi masa depan 
Kerja keras 
Nilai terhadap pendidikan 

Variabel Bebas 
Sub Variabel Indikator 

Openness Bersifat terbuka 
Kepemilikan perasaan 
Paham terhadap pandangan lawan bicara 
Memahami harapan lawan bicara 

Supportness Tidak bersifat evaluatif 
Memahami motivasi lawan bicara 
Deskriptif 

Positiveness Sikap positif situasi 
Sikap positif diri 

Equality Penghormatan 
Penghargaan 
Pengakuan derajat terhadap yang berkuasa 
Pengakuan derajat terhadap pihak yang sederajat 
ataupun lebih rendah derajat 
Pemahaman perbedaan 

4. Analisis Data dan Hasil Penelitian 

4.1. Analisis VSM 
Langkah-langkah perhitungan VSM adalah 

a. Perhitungan rataan dari setiap pertanyaan 
kuesioner. 

b. Menentukan nilai setiap dimensi budaya 
Hofstede dengan formula tertentu. 
Penghitungan mean terhadap sebuah pertanyaan 

dalam VSM ditunjukan oleh Persamaan (1). Bobot 
jawaban dapat dirujuk dari Tabel 2. 

N

bobotrespondenjawaban
Mean

N

i
i

j





 1

_
(1) 

Tabel 2. Bobot Jawaban Responden VSM 

Jawaban 
Responden 

Bobot 

1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 

Perhitungan formula setiap dimensi budaya 
nasional adalah sebagai berikut  

1. Formula dimensi Power Distance Index : 
persamaan dimensi power distance index 
ditunjukan oleh Persamaan (2) 

     pdCmmmmPDI  262325020735  (2) 

2. Formula dimensi Individualisme : 
persamaan dimensi individualism ditunjukan oleh 
Persamaan (3) 

     icCmmmmIDV  060935010435  (3) 

3. Formula dimensi Masculinity : persamaan 
dimensi masculinity ditunjukan oleh Persamaan 
(4) 

     mfCmmmmMAS  100835030535  (4) 

4. Formula dimensi Uncertainty Avoidance 
Index : persamaan dimensi uncertainty avoidance 
index ditunjukan oleh Persamaan (5). 

     uaCmmmmUAI  272425162040  (5) 

5. Formula dimensi Long Term Orientation : 
persamaan dimensi long term orientation 
ditunjukan oleh Persamaan (6). 

     lsCmmmmLTO  252825151840  (6) 

6. Formula dimensi Indulgence Versus 
Restraint Index : persamaan dimensi indulgence 
versus restraint index ditunjukan oleh Persamaan 
(6). 

     irCmmmmIVR  171940111235  (7) 

7. Formula dimensi Monumentalism : 
persamaan dimensi monumentalism ditunjukan 
oleh Persamaan (8). 

     moCmmmmIVR  212225131435  (8) 

Berdasarkan Tabel 3 dapat disimpulkan bahwa 
dimensi budaya nasional Hofstede yang paling 
dominan dalam karyawan project adalah dimensi 
Monumentalism dengan nilai 570.79. Sedangkan 
dimensi budaya nasional Hofstede paling dominan 
adalah Restraint Index dengan nilai 598.75.  

Untuk nilai dimensi Hofstede yang paling tidak 
dominan dalam karyawan project dan karyawan non 
project adalah Individualsm dengan nilai 63.16 dan 
65. Pemetaan ini sesuai dengan hasil perhitungan 
yang dilakukan oleh Hofstede bahwa dimensi 
budaya nasional di rakyat Indonesia yang paling 
tidak dominan adalah individualism yaitu dengan 
nilai 14.  

Untuk selisih yang besar antara karyawan 
project dan karyawan non-project ditunjukan oleh 
dimensi UAI dan IVR. Karyawan yang saat ini 
berada dalam tim project memiliki penolakan 
terhadap ketidak pastian yang besar, karena 
lingkungan kerja yang sering dihadapkan pada 
project dengan waktu kerja yang singkat dan beban 
kerja yang padat. Semua pekerjaan harus terdefinisi 
dan terspesifikasi secara tepat sehingga ambiguitas 
terhadap pekerjaan dapat diminimalkan.  

Sementara untuk dimensi IVR yang lebih besar 
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dalam karyawan non-project menunjukan bahwa 
banyaknya kegiatan yang menyenangkan dan tidak 
berhubungan dengan pekerjaan pada saat berada 
dalam lingkungan kantor PT. Pos Indonesia. 
Karyawan project tidak banyak memiliki waktu 
luang sebab banyaknya beban kerja dan waktu kerja 
yang singkat. 

Tabel 3 Pemetaan Dimensi Hofstede 

Dimensi 
Hofstede 

Nilai VSM Selisih 
Karyawan 

Project 
Karyawan 

Non 
Project 

PDI 137.63 155.83 18.20 
IDV 63.16 65 1.84 
MAS 96.32 76.67 19.65 
UAI 317.37 165.42 151.95 
LTO 288.68 260.42 28.26 
IVR 364.74 598.75 234.01 
MON 570.79 582.92 12.13 
4.2. Analisis Korelasi Dimensi Hofstede dan 
Dimensi Humanistis 

Analisis hasil menggunakan teknik analisis 
korelasi dengan rumus Spearman Rank 
Correlation. Analisis korelasi akan mengetahui 
nilai hubungan antar variabel dan menjelaskan arah 
hubungan antar variabel penelitian.  Koefisien 
korelasi memiliki nilai =  [-1,+1]. Untuk melihat 
keeratan korelasi dapat menggunakan kriteria 
Guilford pada Tabel 4. 

Tabel 4 Kriteria Guilford 

Range Nilai Korelasi / 
r 

Kategori Hubungan 

[-1, 0.20] Hubungan rendah sekali 
(0.20, 0.40] Hubungan rendah tapi 

pasti 
(0.40,0.70] Hubungan yang cukup 

berarti 
(0.70,0.90] Hubungan yang tinggi 
(0.90, 1] Hubungan yang sangat 

tinggi 
Perhitungan korelasi dalam penelitian ini 

menggunakan perangkat SPSS for Windows 16.00. 
Tabel 5 menampilkan nilai-nilai korelasi yang 
memiliki hubungan yang pasti. 

Tabel 5 Nilai korelasi Dimensi Hofstede dan Dimensi 
Humanistis 

Dimensi yang Terkait Nilai 
Korelasi 

Keterangan 

Masculinity-Supportness 0.277 Hubungan rendah 
tapi pasti 

Long Term Orientation - 
Supportness 

0.231 Hubungan rendah 
tapi pasti 

Power Distance Index - 
Supportness 

0.452 Hubungan yang 
cukup berarti 

Power Distance Index - 
Positiveness 

0.231 Hubungan rendah 
tapi pasti 

4.3. Uji Hipotesis 
Penelitian ini memiliki tiga buah hipotesis dan 

ketiganya merupakan hipotesis deskriptif. Pengujian 
hipotesis dengan data berbentuk nominal adalah 

menggunakan Run test. Pengujian H0 akan 
dilakukan dengan membandingkan nilai dari Tabel Z 
dengan galat pradugaan yaitu 0.05. Apabila nilai 
dari Tabel Z < 0.05, berarti H0 diterima. 
Persamaan 9 adalah rumus run test. Hasil dari run 
test hipotesis ada pada Tabel 6. 
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Tabel 6 Hasil uji hipotesis menggunakan run test 

Hipotesi
s 

Nilai 
Persamaa

n 

Perbandinga
n dengan 
Tabel Z 

Keteranga
n 

Hipotesi
s 1 

1.75 0.041 H0 

Hipotesis 
1 diterima

Hipotesi
s 2 

0.82 0.2061 H0 

Hipotesis 
2 ditolak

Hipotesi
s 3 

4.00 0.0003 H0 

Hipotesis 
3 diterima

5. Kesimpulan dan Saran 

5.1. Kesimpulan Analisis VSM 
Kesimpulan analisis VSM mencakup 

kesimpulan terhadap analisis demografis terhadap 
data demografis kuesioner VSM dan kesimpulan 
analisis VSM untuk karyawan project ataupun non-
project Div BangTek. Kesimpulan-kesimpulan 
tersebut adalah 

1. Dimensi budaya Hofstede yang bernilai 
paling rendah dalam karyawan project adalah 
individualism dengan nilai 63.16 dan dimensi 
budaya Hofstede yang bernilai paling tinggi 
adalah monumentalism dengan nilai 570.79. 
Untuk hasil VSM karyawan non-project, dimensi 
budaya Hofstede yang bernilai paling rendah 
adalah individualism dengan nilai 65 dan dimensi 
budaya nasional Hofstede yang bernilai paling 
tinggi indulgence index dengan nilai 598.75. 

2. Dimensi budaya Hofstede pada 
terendah karyawan project dan karyawan non-
project adalah individualism. 

3. Untuk selisih nilai paling besar 
dalam dimensi budaya Hofstede antara karyawan 
project dan karyawan non-project adalah dimensi 
IVR dimana nilai dimensi budaya Hofstede IVR 
karyawan non-project lebih besar daripada 
karyawan project. Selisih nilai tersebut 
menunjukan bahwa karyawan non-project 
kegiatan-kegiatan yang menyenangkan dan tidak 
berhubungan dengan pekerjaan pada saat berada 
dalam lingkungan kantor PT. Pos Indonesia. 
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5.2. Kesimpulan Uji Hipotesis 
Kesimpulan ini berkaitan dengan pembuktikan 

hipotesis penelitian ini salah atau benar. Selain itu 
kesimpulan ini juga berkaitan dengan nilai-nilai 
korelasi antara atribut-atribut dimensi budaya 
nasional Hofstede dan dimensi humanistic 
komunikasi. Beberapa kesimpulan ini meliputi 

1. Atribut-atribut dimensi budaya nasional 
Hofstede yang memiliki keeratan dengan dimensi 
humanistis komunikasi menurut kriteria Guildford 
adalah masculinity dan long term orientation 
dengan dimensi supportness, dan power distance 
dengan dimensi positiveness. Nilai korelasi 
masculinity – supportness adalah 0.277, long term 
orientation – supportness adalah 0.231, dan long 
term – supportness adalah 0.231. Nilai-nilai 
tersebut berada di (0.20, 0.40]. 
2. Atribut-atribut dimensi budaya nasional 
Hofstede yang memiliki keeratan yang cukup 
berarti dengan dimensi humanistis komunikasi  
Nilai korelasinya adalah 0.452 dan berada di 
(0.40, 0.70]. 
3. Dimensi power distance merupakan 
dimensi yang paling sering muncul dalam 
hubungan antara dimensi budaya nasional 
Hofstede dan dimensi humanistis komunikasi. Ini 
terlihat dengan nilai konversi pada Tabel Z yaitu 
0.041 yang < 0.05 pada uji hipotesis 
menggunakan Run Test. 
4. Dimensi individualism bukan merupakan 
dimensi yang paling sering muncul dalam 
hubungan antara dimensi budaya nasional 
Hofstede dan dimensi humanistis komunikasi. Ini 
terlihat dengan nilai konversi pada Tabel Z yaitu 
0.2061 yang > 0.05  pada uji hipotesis 
menggunakan Run Test. 
5. Nilai-nilai korelasi antar indicator-indikator 
dimensi budaya Hofstede dengan indicator-
indikator dimensi humanistis komunikasi ada yang 
bernilai positif dan negatif. Akan tetapi hubungan 
antara indicator-indikator tersebut bernilai positif. 
Ini terlihat dengan nilai konversi pada Tabel Z 
yaitu 0.0003 yang < 0.05  pada uji hipotesis 
menggunakan Run Test. 

5.3. Saran 
Peluang bagi penelitian terkait adalah  
1. Bagi penelitian lebih lanjut, dapat 
menggunakan model budaya lain seperti OCAI. 
Sedangkan untuk mengukur efektifitas 
komunikasi dapat menggunakan model pragmatis. 

2. Peluang penelitian terkait knowledge 
sharing dan budaya dapat berlanjut dalam aspek 
lain selama aktifitas knowledge sharing seperti 
pembelajaran (learning) terhadap pengetahuan 
yang diperoleh dalam organisasi. 
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Abstrak 
Konvergensi teknologi telah mendorong terjadinya rekayasa teknologi pengolahan data, salah satunya adalah 
pengolahan data terdistribusi.  Pemanfaatan teknolgi hasil dari konvergensi teknologi telah meluas, mulai untuk 
keperluan pengolahan data pemerintahan, pemilu, serta pengolahan data yang bersifat komersial, seperti 
pengolahan data pada bank. Hal tersebut akhirnya menimbulkan suatu kebutuhan akan jaminan keamanan 
komunikasi data, dimana selain keamanan sistem informasi seperti penggunaan teknik enskripsi data serta 
keamanan akses, kita bisa juga menggunakan keamanan dengan mengelola akses antar client dengan client, 
maupun dengan server. Keamanan seperti ini dapat menggunakan rekaysa atas tabel routing dengan 
membuatnya menjadi bersifat hirarki. 
 
Kata kunci : terdistribusi, routing, hirarki 
 
 
1. Latar belakang 

Peningkatan penggunaan teknologi 
telah menyebabkan konvergensi teknologi itu 
sendiri. Konvergenri teknologi ini 
menyebabkan perpaduan aplikasi dan 
perangkat keras yang menimbulkan 
multifungsinya sebuah perangkat. Salah 
satunya adalah konvergensi dalam Teknologi 
Infomasi dan Komunikasi (TIK).  

Implementasi dari teknolgi ini telah 
mendorong adanya rekayasa teknologi dalam 
mendukung pemanfaatannya. Seperti dalam 
pengolahan data perbankan, pengolahan data 
hasil pemilu, pengolahan data perkantoran dan 
lain sebagainya. Perpaduan antara teknologi 
komunikasi dan teknologi informasi ini 
memungkinkan untuk pertukaran data dari 
lokasi yang berbeda dengan cepat. Namun ini 
juga menimbulkan permasalahan, yaitu 
masalah keamanannya, yang meliputi 
keamanan sistem informasi dan keamanan 
jaringan komputer. 

Dalam penelitian ini keamanan data 
yang akan dikembangkan adalah dengan 
menggunakan model routing statis yang 
disusun secara hirarki dalam rangka mengatur 
akses antar jaringan yang memanfaatkan jalur 
VPN (Virtual Private Network). Model routing 

ini dapat membatasi akses antar jaringan 
komputer untuk keperluan pengamanan data. 
Tujuan dalam penerapannya adalah 
mengembangkan metode pengamanan data 
berbasis jaringan komputer untuk mendukung 
keamanan data secara aplikasi. Dengan 
demikian, maka akan menghasilkan dua lapis 
keamanan, yang tentunya akan meningkatkan 
keamanan data. 
 
2. Keamanan Sistem Informasi 

Menurut G. J. Simons, keamanan 
informasi adalah bagaimana kita dapat 
mencegah penipuan (cheating) atau, paling 
tidak, mendeteksi adanya penipuan di sebuah 
sistem yang berbasis informasi, dimana 
informasinya sendiri tidak memiliki arti fisik. 
Sehingga pembicaraan tentang keamanan 
sistem tersebut maka kita akan berbicara 2 
masalah utama yaitu : Threats (Ancaman) atas 
sistem dan Vulnerability (Kelemahan) atas 
system. 

Masalah tersebut pada gilirannya 
berdampak kepada 6 hal yang utama dalam 
sistem informasi yaitu : Efektifitas , Efisiensi, 
Kerahaasiaan, Integritas, Keberadaan 
(availability), Kepatuhan (compliance), 
Keandalan (reliability). Adapun kriteria yag 
perlu di perhatikan dalam masalah keamanan 

No Makalah : 258 
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sistem informasi membutuhkan 10 domain 
keamanan yang perlu di perhatikan yaitu : 
1. Akses kontrol sistem yang digunakan  
2. Telekomunikasi dan jaringan yang 

dipakai  
3. Manajemen praktis yang di pakai  
4. Pengembangan sistem aplikasi yang 

digunakan  
5. Cryptographs yang diterapkan  
6. Arsitektur dari sistem informasi yang 

diterapkan  
7. Pengoperasian yang ada  
8. Busineess Continuity Plan (BCP) dan 

Disaster Recovery Plan (DRP) 
9. Kebutuhan Hukum, bentuk investigasi 

dan kode etik yang diterapkan  
10. Tata letak fisik dari sistem yang ada  

 
Berkaitan dengan keamanan system 

informasi, diperlukan tindakan berupa 
pengendalian terhadap sistem informasi. 
Kontrol-kontrol untuk pengamanan sistem 
informasi antara lain: 
a) Kontrol Administratif  
b) Kontrol Pengembangan dan Pemeliharaan 

Sistem  
c) Kontrol Operasi  
d) Proteksi Fisik terhadap Pusat Data 
e) Kontrol Perangkat Keras  
f) Kontrol Akses terhadap Sistem computer 
g) Kontrol terhadap Akses Informasi  
h) Kontrol terhadap Bencana  
i) Kontrol Terhadap Perlidungan Terakhir  
j) Kontrol Aplikasi  

 
Keamanan Jaringan Komputer 
 Keamanan jaringan didefinisikan 
sebagai sebuah perlindungan dari sumber daya 
daya terhadap upaya penyingkapan, 
modifikasi, utilisasi, pelarangan dan perusakan 
oleh person yang tidak diijinkan. Beberapa 
insinyur jaringan mengatakan bahwa hanya 
ada satu cara mudah dan ampuh untuk 
mewujudkan sistem jaringan komputer yang 
aman yaitu dengan menggunakan pemisah 
antara komputer dengan jaringan selebar satu 
inci, dengan kata lain, hanya komputer yang 
tidak terhubung ke jaringanlah yang 
mempunyai keamanan yang sempurna. 
Meskipun ini adalah solusi yang buruk, tetapi 
ini menjadi trade-off antara pertimbangan 
fungsionalitas dan memasukan kekebalan 
terhadap gangguan. 

Protokol suatu jaringan sendiri dapat dibuat 
aman. Server-server baru yang menerapkan 
protokol-protokol yang sudah dimodifikasi 
harus diterapkan. Sebagai contoh, protokol 
seperti FTP atau Telnet, yang sering 
mengirimkan password secara terbuka 
melintasi jaringan, dapat dimodifikasi dengan 
menggunakan teknik enkripsi. Jaringan 
daemon, seperti sendmail atau fingerd, dapat 
dibuat lebih aman oleh pihak vendor dengan 
pemeriksaan kode dan patching. 
Bagaimanapun, permasalahan mis-konfigurasi, 
seperti misalnya spesifikasi yang tidak benar 
dari netgroup, dapat menimbulkan 
permasalahan kekebalan (menjadi rentan). 
Demikian juga  kebijakan dari departemen 
teknologi informasi seringkali memunculkan 
kerumitan pemecahan masalah untuk membuat 
sistem menjadi kebal. 

Pengolahan Data terdistribusi 
Sistem terdistribusi merupakan suatu 

bentuk arsitektur sistem dimana komputer-
komputer yang berdiri secara otonom dapat 
saling berkomunikasi dan berbagi resource 
tanpa mempedulikan dimana komputer itu 
berada dan platform yang digunakan. sistem 
terdistribusi tanpa didukung suatu sistem 
jaringan tidak akan berfungsi. Peran dari 
pengetahuan akan Jaringan Komputer dalam 
membangun sistem terdistribusi ini adalah 
menganalisa, merancang dan membangun 
suatu infrastruktur network dengan tujuan 
utama adalah agar semua komputer yang 
terhubung dapat saling berkomunikasi dan 
berbagi resource. 

Berangkat dari infrastruktur network 
yang ada, salah satu pertimbangan utama yang 
sangat mendukung dalam pengembangan suatu 
sistem terdistribusi adalah protokol yang 
bersifat open system. Saat ini protokol yang 
mendukung sifat tersebut adalah TCP/IP 
(Transmission Control Protocol/Internet 
Protocol). 

Tipe-tipe proteksi jaringan komputer 
Pada bagian ini akan dijelaskan 

mengenai perlindungan terhadap jaringan 
komputer yang bisa dilakukan pada setiap 
lapisan jaringan komputer (Lapisan Layer 
OSI), mulai dari lapisan terbawah sampai 
dengan lapisan teratas. 
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Layer 2 
Dalam usaha mengamankan sebuah gedung 
tahap paling mendasar dalam adalah dengan 
menjaga titik akses ke gedung tersebut. Begitu 
juga dengan pengamanan jaringan komputer, 
tahap paling mendasar adalah menjaga titik 
akses yang dapat digunakan seseorang untuk 
terhubung ke dalam jaringan. Pada umumnya, 
titik akses jaringan komputer adalah berupa 
hub atau switch. Dengan berkembangnya 
wireless network, maka peralatan access-point 
juga termasuk dalam titik akses jaringan yang 
perlu dilindungi. Saat ini ada dua mekanisme 
umum  yang biasa digunakan dalam 
mengamankan titik akses kejaringan 
komputer, yaitu : 

 
802.1x 
Protokol 802.1x adalah sebuah protokol 
yang dapat melakukan otentikasi pengguna 
dari peralatan yang akan melakukan 
hubungan ke sebuah titik-akses 
 
Mac Address 
Mac Address Authentication adalah sebuah 
mekanisme, dimana sebuah peralatan yang 
akan melakukan akses pada sebuah titik-
akses sudah terdaftar terlebih dahulu. 

 
Layer 3 
Pada lapisan ini, sebuah koneksi akan dikenali 
dengan alamat IP. Oleh karena itu pengaman 
yang akan dilakukan pada lapisan ini akan 
berbasiskan pada alamat IP tersebut. 
Pengamanan pada lapisan ini dapat lebih 
spesifik dan terlepas dari peralatan yang 
digunakan. 
 
Layer 4 /5 
Pada lapisan ini, metode pengamanan lebih 
difokuskan pada pengamanan data. Dua 
metode pengamanan yang banyak digunakan 
adalah : 

 
VPN 
Virtual Private Network adalah sebuah 
sistem yang memungkinkan dibangunnya 
sebuah jaringan privat diatas infrastruktur 
publik. 
 
WEP 
Sebagai sebuah jaringan komputer yang 
berbasiskan gelombang radio, jaringan 
nirkabel memiliki kelemahan dalam 

keamanan, yaitu data dari seorang 
pengguna dapat dengan mudah dicuri oleh 
pihak lain.Untuk itulah dikembangkan 
WEP – Wired Equivalent Privacy. 

 
 
Layer 7 
Lapisan paling atas dari jaringan komputer 
adalah lapisan applikasi. Oleh karena itu perlu 
diperhatikan juga pengamanan yang dilakukan 
oleh sebuah applikasi jaringan komputer. 

SSL 
Secure Socket Layer adalah sebuah 
kumpulan library yang dapat digunakan 
oleh pengembang applikasi untuk 
melindungi applikasi-nya dari serangan 
pembajak data. 
 
Application Firewall 
Dengan berkembangnya virus dan worm 
yang menyerang kelemahan-kelemahan 
yang ada pada applikasi jaringan komputer, 
maka diperlukan keamanan lebih pada 
lapisan ini. Pada lapisan ini, seluruh paket 
data yang lewat akan diperiksa dengan 
lebih mendalam sehingga dapat dideteksi 
apabila ada paket-paket yang berbahaya 
didalamnya. 

 
3. Metode penelitian 
Dalam penelitian ini akan menggunakan 
tinjauan teoritik dengan pengujian 
mengunakan simulator jaringan. Penelitian 
akan difokuskan pada ujicoba penerapan 
hirarki router untuk pengamaman komunikasi 
data terdistribusi. Untuk mengujinya, akan 
dilakukan percobakan komunikasi antar titik 
jaringan yang bersifat hirarki, dimana masing-
masing titik memiliki fungsi dan batasan akses 
tersendiri.  
 
 
4. Pembahasan 
Dalam penerapan tabel router secara hirarki 
perlu dibahas terlebih dahulu bahwa intalasi 
ini mengunakan jaringan komunikasi data 
publik yang sering diistilahkan dengan VPN. 
Untuk mengatur komunikasi VPN ini 
dipergunakan routing, dimana jenisnya adalah 
routing statis. Untuk penerapannya, akan 
dimulai dengan desain tabel routing hirarki 
sebagai bentuk dari keamanan jaringan dan 
desain hak akses atas aplikasi yang merupakan 
bentuk dari keamanan sistem informasi. 
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Tabel Routing Hirarki  

 

Pada gambar diatas merupakan hirarki dalam 
pengolahan data yang dibagi menjadi  3 (tiga) 
level, yaitu level pusat, level 2 dan level  1. 
Tiap level mininal terdiri dari server, client 
dan router. Pola hubungannya adalah 
bertingkat, yaitu : 
 
a. Level 2 

Merupakan frontliner dari pengolahan 
data, yaitu tempat dientrynya data awal 
(data mentah) untuk keperluan semua 
level. Pada level ini hanya data yang 
diperlukan untuk pengambilan keputusan 
level  2 saja yang diolah oleh server, 
sedangkan data untuk level diatasnya 
langsung diteruskan. 
Tabel routing yang digunakan adalah 
tabel routing statik dengan next hoop 
meliputi semua level dari jaringan diatas 
(Wide Area Network).  Sehingga dari  
Client A dapat berkomunikasi ke level 
atasnya, terutama untuk komunikasi data 
ke server diatasnya (entry data). Untuk 
keamanan server, akes dari level 2 ke 
level atasnya menggunakan autentifikasi 
password. 
Dari segi pengolahan data terdistribusi, 
terlihat bahwa data yang diolah pada level 
2  hanya data yang digunakan untuk 
pengambilan keputusan pada level 2. 
Sedangkan untuk data lainya, akan diolah 
pada server di level lainya.   
 

b. Level 1 
Pada level ini, berfungsi untuk pegolahan 
data yang dipergunakan pada level 1. 
Client pada level ini bertugas sebagai 
triger untuk pengolahan data  untuk 

keperluan pengambilan keputusan pada 
level 1. Berbeda dengan client pada level 
2, client pada level ini tidak melakukan 
entry data, tetapi hanya melakukan set up 
policy untuk pengolahan data dan 
kegiatan desktop (print dan view) dalam 
mendukung pengambilan keputusan di 
level 1. 
 

c. Pusat 
Di level pusat  fungsinya sama persis 
seperti pada level 1, namun ada 
tambahannya yaitu adanya akses dari 
client untuk mendapat report hasil 
pengolahan data pada level dibawahnya.  

 
Diatas terlihat penyusunan instalasi jaringan 
secara hirarki, dimana dari segi keamanannya 
termasuk implementasi keamanan(proteksi) 
yang dilakukan pada layer 2 dan layer 3. Pada 
layer 2 adalah keamanan yang berhungan 
dengan peralatan, yaitu melakukan otentikasi 
pengguna dari peralatan yang akan melakukan 
hubungan ke sebuah titik-akses menggunakan 
password yang memberakan user berdasarkan 
fungsinya (data entry atau administrator), juga 
menggunakan mac address dari perangkat 
yang digunakan. 
sedangkan pada layer 3 adalah pada pemberian 
dan pengaturan IP Address, yaitu dengan 
memberikan IP address yang dengan 
subnetting yang tidak memungkikan untuk 
dimasuki penyusup. 
Sistem ini  didukung oleh komunikasi data 
yang menggunakan sistem komunikasi antar 
jaringan komputer yang disebut WAN (Wide 
Area Network). Sebagai pendukung dari WAN 
adalah penggunaan Router yang 
diimplementasikan dalam tabel routing. 
Karena routinya hanya bersifat WAN, maka 
yang digunakan adalah routing statis. Namun 
untuk meningkatkan keamanan data dalam 
rangka pengolahan data terdistribusi, maka 
tabel routing dinamisnya dibuat menurut 
hirarki. Berikut ini adalah tabel routing 
menurut posisi router di levelnya : 
 Router level 2 
Tujuan Next Hoop 
Jaringan 
level 1 

Next Hoop dari level 2 dan 
level 1 

Jaringan 
level 
pusat 

Next Hoop dari level 2 dan 
level 1 
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Router level 1 
Tujuan Next Hoop 
Jaringan 
level 2 

Next Hoop dari level 2 dan 
level 1 

                 
Router Pusat 
Tujuan Next Hoop 
Jaringan 
level 2 

Next Hoop dari level 2 dan 
Pusat 

Jaringan 
level 1 

Next Hoop dari level 2 dan 
Pusat 

 
Untuk pengaturan tabel routing diatas, 
merupakan betuk implementasi keamanan 
jaringan pada layer 4 dan 5, dimana hal ini 
memperlihatkan bahwa jaringan komputer ini 
menggunakan Virtual Private Network – VPN, 
yaitu jaringan private yang menggunakan 
infrastruktur publik. 

 
Pengaturan Hak Akses 
Seperti telah dijelaskan di atas, client tiap level 
selain memiliki fungsi yang berbeda, juga 
memiliki hak akses yang berbeda. 
Pengamanan secara jaringan komputer 
menggunakan  peneratapn tabel routing secara 
hirarki, sedangkan untuk keamanan aplikasi 
digunakan pengaturan hak akses. Untuk 
mengambarkan hak akses dari tiap-tiap client 
pada level seperti gambar diatas adalah 
sebagai berikut : 
 

Level dari 
client 

Fungsi 

Level 2 1. Data entry untuk semua 
data yang dibutuhkan oleh 
sistem pengolahan data 
terdistribusi (frontliner). 

2. Triger untuk pengolahan 
data yang diperlukan untuk 
level 2 

3. Menyiapkan report berupa 
informasi untuk level 2 
 

Level 1 1. Triger untuk pengolahan 
data yang diperlukan untuk 
level 1 

2. Menyiapkan report berupa 
informasi untuk level 1 
 

Pusat 1. Triger untuk pengolahan 
data yang diperlukan untuk 
level 1 

 
2. Menyiapkan report berupa 

informasi untuk level 1 
 

 
Keamanan yang diterapkandari uraian diatas 
adalah kemanan yang dilakukan pada layer 
paling tinggi, yaitu pada layer 7 (layer 
aplikasi). Pada bagian ini hak akses terhadap 
aplikasi diatur dengan  username dan 
password. 

 
5. Kesimpulan 
Dengan penerapan hirarki routing ini, 
pengamanan terhadap pengolahan data 
terdistribusi menjadi berlapis. yaiu dengan 
memadukan keamanan pada layer 2, 3, 4, 5 
dan layer 7.  
Selain itu secara garis besar implementasi 
keamanannya dapat dikelompokan pada 2 
(dua) sistem keamanan, yaitu keamanan secara 
jaringan komputer yang diterapkan pada layer 
OSI, layer 2, 3, 4 dan 5, serta keamanan 
sistem, yaitu implementasi keamanan pada 
layer 7, layer aplikasi. 
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Abstrak 

Peran KNSI adalah sebagai sebuah wadah komunitas untuk memfasiltasi dan menjembatani antara akademisi, 
praktisi dan industridalam bidang informatika khususnya kelompok keahlian sistem informasi, namun pada 
perkembangannya KNSI hanya menjadi sebuah komunitas untuk menampilkan karya-karya ilmiah dalam bidang 
sistem informasi. Sebagai solusi diperlukan sebuah struktur organisasi, beserta arsitektur dan infrastruktur 
organisasi yang dapat mendukung terciptanya komunitas IT Indonesia yang mempertemukan kebutuhan antara 
akademisi, praktisi dan industri.Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dewasa ini memungkinkan 
terbentuknya suatu struktur organisasi networkyang didukung oleh teknologi telekomunikasi dan internet, 
sehingga memungkinkan para anggota organisasi berasal dari latar belakang yang berbeda dapat berinteraksi. 
Berangkat dari hal tersebut, pembahasan paper ini, akan menyajikan suatu ide tentang konsep pemodelan 
arsitektur dan infrastruktur untuk KNSI berbasis organisasi virtual menuju sebuah komunitas e-society. 
 
Kata kunci : Struktur Organisasi Network, Infrastruktur,  Teknologi Informasi,Arsitektur, e-society, organisasi 
virtual 
 
 
 
1. Pendahuluan 

KNSI (Konferensi Nasional Sistem Informasi) 
merupakan forum yang mempertemukan akademisi, 
praktisi, pengguna, pengelola, serta pengamat 
sistem informasi untuk saling berbagi pengetahuan, 
ide, gagasan, dan pengalaman disiplin ilmu sistem 
informasi. KNSI pertamakali diselenggarakan 
Tahun 2005 di ITB dengan tujuan untuk saling 
berbagi ide dan gagasan baru tentang disiplin ilmu 
Sistem Informasi[10]. Kemudian, KNSI menjadi 
kegiatan rutin yang diselenggarakan sekali dalam 
setahun. Namun penulis mengamati keberjalanan 
menjadi fokus hanya sekedar kegiatan akademisi. 

Penulis mempunyai ide untuk menjadikan 
KNSI tidak hanya sekedar pertemuan rutin per 
tahun, tetapi juga dapat menjadi fasilitator untuk 
komunikasi antara praktisi dan akademisi dalam 
bentuk dan tujuan tertentu. Diharapkan pula KNSI 
menjadi wadah standarisasi paper ilmiah tingkat 
nasional. 

Ide tertuang dalam pemodelan arsitektur dan 
infrastruktur untuk KNSI. Didalamnya terdapat 3 
komponen dasaryaitu organisasi, TI, dan 
bisnis.Organisasi, dengan membentuk struktur 
organisasi jaringan untuk KNSI. Diharapkan dapat 
memberi responyang cepat tanggap dalam 
perencanaan seluruh divisi yang ada pada struktur 
organisasi. Pembentukan infrastruktur Teknologi 
Informasi (TI),dengan membentuk infratrukturTI 

untuk KNSI berupa karakteristik teknis dan 
keterampilan fungsional.Bisnis dengan membentuk 
komponen e-society dalam bentuk komunikasi 
virtual, produk virtual, dan informasi virtual. 
Diharapkan dengan adanya yang saling selaras dan 
mempengaruhi satu dengan yang lain. Ketiga 
komponen diatasdiharapkan dapat mencapai tujuan 
KNSI yang dibentuk oleh pihak yang berwenang. 

 
2. Kajian Pustaka 
2.1 Pentingnya Struktur Organisasi 

Struktur organisasi merupakan  sebuah pola 
dari hubungan diantara peran didalam organisasi 
dan bagian yang membedakannya. Tujuan dari 
struktur organisasi adalah melayani alokasi 
pekerjaan, tanggung jawab dalam mengarahkan 
kegiatan, pencapaian tujuan organisasi. Struktur 
organisasi memungkinkan manajer untuk 
merencanakan, mengarahkan, mengorganisasi dan 
mengontrol aktifitas dari organisasi [8]. Struktur 
organisasi mempengaruhi tindakan organisasi 
dalam dua jalur yang berbeda. Pertama, struktur 
organisasi menyediakan sebuah template standar 
prosedur operasi dan rutinitas istirahat. Kedua, 
menentukan individu mana yang terlibat dalam 
proses pengambilan keputusan, dan sejauh mana 
pandangan individu tersebut membentuk tindakan 
organisasi [6]. 
 

No Makalah : 259
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2.2 Arsitektur Organisasi 
Arsitektur organisasi  menciptakan dan 

manajemen berkelanjutan dari sebuah kerangka 
kerja untuk organisasi dimasa depan yang meliputi 
semua sistem formal dan informal serta struktur 
yang melekat pada organisasi. Tujuan arsitektur 
organisasi adalah untuk menciptakan organisasi 
yang memberikan nilai yang berkelanjutan untuk 
pelanggan baik saat ini maupun masa depan, 
sementara, pada saat yang sama, organisasi 
mengoptimalkan kinerja, dan menyelaraskan semua 
aspek dari sistem [7]. 

 
Metode untuk membangun arsitektur organisasi 
yang dapat dilihat pada Gambar 1[8]. 

 
Gambar 1 Metode untuk membangun arsitektur 

organisasi. 
 
2.3 Infrastruktur Organisasi 

Langkah – langkah untuk membangunsebuah 
infrastruktur organisasi [9], yaitu :  
1. Mendefinisikan produk atau layanan apa yang 

disediakan untuk konsumen, lalu menyokong 
material, data, ide atau perlengkapan apa yang 
digunakan untuk menciptakan barang atau 
layanan tersebut. 

2. Membawa semua perwakilan dari masing 
masing tahapan pengembangan untuk 
memetakan langkah-langkah yang berujung 
kepada produk atau layanan dari bahan baku 
mentah kepada konsumen.  

3. Mendefinisikan aktivitas berlevel tinggi, dan 
membuat kesamaan pemahaman diantara 
anggota organisasi tentang bagaimana suatu 
pekerjaan diselesaikan.  

4. Membangun infrastruktur dalam hal kinerja 
untuk mendukung pencapaian kinerja dari 
karyawan. 

5. Mendelegasikan tujuan-tujuan kepada setiap 
karyawan sehingga setiap orang memahami 
bagaimana mereka dapat membantu 
berkontribusi terhadap tujuan tersebut.  

6. Memantau dan mengelola tujuan organisasi 
dari tahun ke tahun. 

 
2.4 Infrastruktur IT 

Infrastruktur teknologi informasi adalah segala 
sesuatu yang mendukung arus dan pemrosesan 
informasi dalam sebuah organisasi, termasuk 
perangkat keras, perangkat lunak, data, dan 
komponen jaringan. Terdiri dari komponen, dipilih 
dan dirakit dengan cara yang paling sesuai dengan 
rencana dan karenanya infrastruktur yang terbaik 
memungkinkan melingkupi strategi bisnis [11]. 

 
Gambar 2 Struktur Infrastruktur IT. 

 
Untuk menghadapi perubahan yang cepat dan 

tidak terprediksi, organisasi memerlukan 
infrastruktur IT handal yang terdiri dari (lihat 
Gambar 2): 
1. Human IT infrastructure, yaitu keterampilan 

pengetahuan, kebijakan, standar dan 
pengalaman dari manusia IT. 

2. Shared IT service, yaitu layanan IT yang 
diberikan harus bersifat stabil sepanjang waktu. 

3. Shared and standard IT applications, dengan 
adanya standar yang ditetapkan pada aplikasi-
aplikasi IT diharapkan perubahan bisa 
diminimalisir sedikit mungkin. 

 
2.5 E-Society 

Kemajuan teknologi telah memungkinkan 
setiap orang bekerjasama dengan jarak yang 
berjauhan menjadikan dunia datar, dunia tak tanpa 
jarak, menghilangkan kesenjangan antara individu, 
keluarga, bisnis, negara, area geografis [2]. E-
society menjadikan sejumlah orang dapat dengan 
mudah berkumpul dalam virtual dengan 
mempunyai kepentingan yang sama. 

E-society is a board term used to describe a 
research area covering aspects of digital 
technologies.[1] 

Kemunculan e-society dapat merambah ke 
setiap aspek kehidupan. E-business dan e-leaning 
merupakan awal terbentuknya e-society. Contoh e-
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society lain seperti e-government, e-healt, e-
democracy  yang didalamnya terdapat e-voting, e-
participation, e-inclusion. 

Berbagai latar yang menjadi alasan sehingga 
e-society terbentuk diantaranya mempunyai tempat 
yang berjauhan, mempunyai latar belakang 
pengetahuan dan tujuan yang sama,  sehingga 
memanfaatkan ICT untuk membuat komunitas agar 
tetap dapat berkomunikasi dan berbagi informasi 
tentang hal tertentu dengan waktu nyata (real time) 
pada saat yang tepat (right time).  

 
2.6 Organisasi Virtual 

Salah satu wujud e-society adalah adanya 
organisasi virtual dimana jarak yang berjauhan 
dengan memanfaatkan ICT tetap dapat 
mewujudkan organisasi. Organisasi virtual 
memungkinkan organisasi tanpa kantor pusat, tanpa 
supervisi, tanpa hierarki [3]. 

Virtual Organization define as an 
opportunistic alliance of core competencies 
distributed among a number of distinct 
operating entities within a single large 
company or group of companies.[4] 
Definisi lain dari organisasi virtual 

dipersepsikan sebagai jaringan organisasi dengan 
informasi terhubung untuk menginformasikan 
kemampuan, biaya, dan akses kepada sumber daya 
lain. [3] 

 
Beberapa alasan terbentuknya organisasi 

virtual diantaranya[5] : 
a. Kebutuhan untuk inovasi proses. Hal ini 

sering terjadi karena tuntutan dari 
stakeholder, pesaing, dan faktor lain agar 
dapat meningkatkan produktivitas dan 
kualitas 

b. Berbagi kompetensi inti. Organisasi virtual 
dapat membantu menunjukkan organisasi 
dalam hal memulai, menjalankan, dan 
mengakhiri peluang. 

c. Globalisasi. Banyak organisasi yang 
setelah terbentuk organisasi virtual melihat 
peluang besar yang belum dimanfaatkan 
dari segi keterampilan, pengetahuan dan 
kemampuan diseluruh dunia 

d. Pekerja Mobile. Virtual organization dapat 
membantu mempermudah pekerja yang 
mempunyai pekerjaan mobile 

e. Pengurangan biaya. Virtual organization 
dapat mengurangi biaya seperti aset fisik 
atau biaya distribusi 

f. Perubahan nilai karyawan dan sikap 
terhadap pekerjaan. kualitas hidup 
merupakan faktor utama khususnya dalam 
menarik dan mempertahankan pegawai 
yang berkualitas. Sehingga pimpinan 
banyak yang menyadari bahwa pegawai 

harus mempunyai keseimbangan kerja, 
kebutuhan keluarga, kehidupan pribadi 

g. Biaya dan masalah dalam perjalanan. 
Penerapan Virtual Organization dapat 
mengurangi biaya bahan bakar, waktu 
perjalanan yang tidak produktif dan lain 
sebagainya. 
 

Pendekatan khas ketika menerapkan virtual 
organization [5] meliputi : 
a. Telecommuting, pekerja bekerja bukan 

dikantor, tapi belum tentu dirumah, 
dengan menggunakan telecommuter 

b. Telecenter, kantor satelit yang biasanya 
terletak dikomunitas luar kota besar dan 
menyediakan peralatan yang tidak tersedia 
di telecommuter 

c. Mobile Working,Mengacu pada 
lingkungan kerja mobile yang 
membutuhkan peralatan seperti ponsel, 
laptop, perangkat nirkabel dsb. 

d. Hot Desking, anggota staf menghabiskan 
banyak waktu ditempat pelanggan. Mereka 
dapat mengakses dokumen, melalui 
aplikasi. 

e. Hoteling, Klien menyediakan Hot Desk 
untuk anggota staf 

f. Virtual Team, karyawan berkolaborasi 
dilokasi terpencil menggunakan email, 
groupware, intranet atau video conference. 
 

3. Pembahasan Usulan 
KNSI telah terlewati 8 tahun, artinya sudah 

mempunyai pengalaman matang. Bahwa hidup 
terus berjalan, dan kehidupan kita harus lebih baik 
dari kemarin. Sehingga kami mengusulkan ide 
untuk menjadikan KNSI tidak hanya pertemuan 
rutin yang diadakan satu tahun sekali, tetapi juga 
diharapkan dapat menjadi ajang komunikasi antar 
komunitas sistem informasi khususnya tingkat 
nasional. Maka kami merancang model arsitektur 
dan infrastruktur KNSI dalam e-society. Model 
KNSI berbasis e-society dibagi kedalam 3 
komponen utama keselarasan sistem informasi 
diangkat dari ide IS triangle yang terdiri dari bisnis, 
organisasi, dan TI[12,22-43]. Ketiga komponen 
tersebut harus dapat mencapai goal(tujuan) KNSI. 

Organisasi yang diusulkan adalah bentuk 
organisasi jaringan[12,76-96]. Alasannya karena 
pelaku KNSI yang jaraknya berjauhan dengan 
profesi yang berbeda-beda memungkinkan untuk 
dibentuk sebuah organisasi bebas terikat yang dapat 
terhubung sesuai dengan yang diperlukan. Maka 
dibentuklah arsitektur struktur organisasi KNSI 
sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai goal 
KNSI. 

TI dibuatkan infrastruktur yang terdiri dari 
karakteristik teknis yang pembahasannya tentang 
perangkat TI yang dibutuhkan dan keterampilan 
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fungsional TI yang pembahasannya tentang 
operasional TI untuk KNSI berbasis e-
society.Bisnis yang diusulkan adalah komunikasi, 
informasi, dan produk yang arahannya visual. 

Adapun hasil yang diusulkan untuk KNSI 
berbasis e-society  adalah komponen tersebut harus 
dapat mencapai tujuan (goal) KNSI. 

Usulan goal KNSI adalah sebagai berikut : 
a. Menjadi sarana yang efektif sebagai fasilitator 

untuk menjembatani hubungan yang saling 
menguntungkan antara pihak industri dan 
akademisi 

b. Berfungsi sebagai public relation dalam 
komunitas TI di indonesia 

c. Memberikan sumbangan dalam dunia IT 
d. Berfungsi sebagai komite untuk berbagi 

(sharing) bagi dunia TI di indonesia 
e. Menjadi pioneer dalam inovasi kreatif 

 
3.1 Arsitektur Struktur Organisasi KNSI 

Usulan struktur organisasi bagi organisasi 
KNSI adalah sebagai berikut: 
a. Eksekutif komite, dewan yang mengawasi 

seluruh kegiatan organisasi, menentukan 
kebijakan, terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan 
Bendahara. 

b. steering komite, adalah sekelompok individu 
yang bertanggungjawab terhadap kebijakan 
umum operasi, prosedur, dan hal-hal yang 
mempengaruhi organisasi secara keseluruhan. 

c. reward komite, adalah sekelompok individu 
yang mengelola dan mempersiapkan nominasi 
dan penghargaan untuk makalah-makalah 
KNSI. 

d. public relation, adalah bagian dari organisasi 
yang berfungsi sebagai penghubung dan 
mempromosikan kegiatan kepada pihak luar 
organisasi. 

e. marketing, adalah tim yang menciptakan, 
mengkomunikasikan, dan memberikan nilai 
kepada pelanggan, serta mengelola hubungan 
dengan pelanggan dengan cara yang 
memberikan keuntungan kepada organisasi. 

f. ICT, bertugas untuk menyediakan layanan 
informasi, komputasi, dan komunikasi untuk 
seluruh organisasi. 

g. finance, adalah bertanggung jawab terhadapa 
penyediaan dana untuk organisasi dalam 
mencapai keuntungan. 

h. R&D, melakukan berbagai kegiatan riset dan 
pengembangan baik dalam hal produk yang 
dihasilkan maupun peralatan pendukungnya 
dengan sasaran  melahirkan gagasan inovatif 
untuk menghadirkan produk baru yang lebih 
diminati pasar dan dapat diproduksi secara 
efisien. 

i. Operation, tim pelaksana dari berbagai 
kegiatan organisasi. 

 
3.2 Infrastruktur Teknologi Infrastruktur 

KNSI 
Sebagai infrastruktur IT KNSI diusulkan 

dibangun sebuah Institutional Repository (IR). IR 
adalah koleksi digital yang menangkap dan 
melestarikan hasil intelektual dari komunitas yang 
terdiri dari baik tunggal ataupun multi universitas 
[12]. IR mempunyai beberapa karakteristik penting, 
seperti: digital, institutionaly defined, scholarly, 
cumulative and perpetual, open access, dan 
interoperable [12]. 

Peran Institutional Repository [13]: 
1. Sebagai tempat penyimpanan untuk hasil 

penilitian universitas, dengan tujuan 
meningkatkan akses terhadap penilitian 
tersebut, sehingga pengaruh yang dihasilkan 
meningkat. 

2. Sebagai alat untuk melestarikan hasil penelitian 
universitas. 

3. Sebagai alat untuk membantu universitas 
dalam penerbitan digital. 

4. Sebagai alat yang memungkinkan universitas 
menawarkan kursus digital dan layanan 
pembelajaran online. 

 
3.3 Produk E-Society KNSI 

Produk e-society e-society yang diusulkan 
terdiri dari 3 komponen diantaranya : 
a. Komunikasi virtual, sebagai sarana konseling 

melalui pertemuan online antara praktisi, 
akademisi, dan para pengambil keputusan 
sehingga dari komunikasi menghasilkan 
sesuatu yang bermanfaat. 
Alasan dibuatnya komponen virtual adalah 
sebagai jembatan penghubung untuk 
komunikasi berbagai pihak yang 
berkepentingan sehingga diharapkan 
komunikasi tersebut dapat menjadi “simbiosis 
mutualisme” antar berbagai pihak yang terlibat. 

b. Produk virtual, menampilkan produk yang 
dihasilkan KNSI, seperti e-journal, e-book, dan 
sebagainya. 
Alasan dibuatnya komponen produk virtual 
diharapkan dapat menjadi standar nasional 
seperti pembuatan paper dan sebagainya 

c. Informasi visual, menampilkan informasi 
mengenai kegiatan terbaru, atau informasi 
historis 
Alasan terbentuknya komponen informasi 
virtual adalah memberi informasi apabil 
terdapat kegiatan yang berhubungan dengan 
KNSI yang mempunyai inovasi baru.  
Usulan pemodelan organisasi KNSI: 
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Arsitektur Struktur Organisasi

Karakteritik Teknis
Keterampilan
fungsionalTI

 IT Infrastruktur

Komunikasi Virtual Produk Virtual Informasi Virtual

e-society

Tujuan

1. Menjadi sarana yang efektif sebagai 
    fasilitator untuk menjembatani hubungan
    simbiosis mutualisme antara industri dan
    akademisi
2. Berfungsi sebagai public relation dalam
    komunitas IT Indonesia.
3. Memberikan sumbangsih dalam dunia IT
4. Berfungsi sebagai komite sharing bagi
    dunia IT Indonesia
5. Menjadi pioneer dalam inovasi kreatif

 
 
 

Gambar 3 Pemodelan arsitektur dan infrastruktur KNSI. 
 
Kesimpulan 

Pertimbangan arsitektur organisasi dan 
asritektur infrastruktur IT, dibentuk pemodelan 
strukturorganisasi berbasis network yang 
membentukkomunitas e-society KNSI, yang terdiri 
atas tiga (3) bagian yakni : komunikasi visual yang 
merupakan wadah komunikasi yang berfungsi 
sebagai media penghubung antara para praktisi, 
akademisi dan pengambil keputusan, Produk visual 
yang melahirkan e-jurnal, e-book dan berbagai 
macam bentuk produk elektronik lainnya dan 
informasi visual yang berisikan semua informasi 
yang berkaitan dengan KNSI. 

Model aritektur dan infrastruktur KNSI yang 
dibuat merupakan usulan yang diharapkan dapat 
mengembangkan KNSI, sehingga diharapkan KNSI 
dapat menjadi standar nasional untuk ide dan 
gagasan sistem informasi untuk berbagai pihak 
yang berkepentingan khususnya komunitas Sistem 
Informasi Indonesia. 
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Abstrak 

Data merupakan salah satu hal yang utama dalam sistem informasi. Oleh sebab itu, perancangan data dibutuhkan 
secara detail untuk memudahkan penyusunan data yang diperlukan. Salah satu tahap dalam melakukan 
perancangan data adalah menuangkan desain perancangan dalam bentuk Entity Relationship Diagram (ER-
Diagram). Selama perkembangannya, terdapat beberapa notasi dalam perancangan ER-Diagram, diantaranya 
adalah perancangan data menggunakan notasi Chen dan Crow’s Foot. Dalam paper ini dibahas mengenai 
perbedaan dan perbandingan perancangan data pada ER-Diagram menggunakan notasi Chen dan Crow’s Foot 
beserta kelebihan dan kekurangan dari masing-masing notasi tersebut. 
 
Kata kunci : entity relationship diagram, chen, crow’s foot 
 
 
 
 
 
1. Pendahuluan 
 

Data merupakan salah satu hal yang utama 
dalam sistem informasi. Oleh sebab itu, 
perancangan data dibutuhkan secara detail untuk 
memudahkan penyusunan data yang diperlukan. 
Salah satu tahap dalam melakukan perancangan 
data tersebut adalah menuangkan desain 
perancangan dalam bentuk Entity Relationship 
Diagram (ER-Diagram).  

Selama perkembangannya, terdapat beberapa 
notasi dalam perancangan ER-Diagram, 
diantaranya adalah perancangan data menggunakan 
notasi Chen dan Crow’s Foot.  

Dalam dunia pendidikan, perancangan data 
yang sering digunakan adalah notasi Chen, 
sedangkan untuk dunia industri lebih sering 
menggunakan notasi Crow’s Foot. Pada dasarnya, 
masing-masing notasi tersebut memiliki perbedaan 
dalam penggambarannya. Selain itu, masing-
masing notasi juga memiliki kelebihan dan 
kekurangan. 
 
2. Dasar Teori 
 
2.1 Entity Relationship Diagram  
 

Entity relationship diagram (ER Diagram) 
merupakan alat pemodelan grafis untuk standarisasi 
pemodelan  ER. Pemodelan dapat dilakukan dengan 

bantuan representasi bergambar entitas, atribut, dan 
hubungan [6, 9].  
 
2.2 Entitas 
 

Entitas adalah sebuah objek yang ada dan 
dapat dibedakan dari objek lainnya [9]. Dengan 
kata lain, entitas dapat diidentifikasi secara unik. 
Selain itu,entitas merupakan sesuatu dalam dunia 
nyata yang keberadaannya tidak bergantung pada 
yang lain [2]. Entitas dapat berupa sesuatu yang 
nyata maupun abstrak (konsep) [3]. Sebuah entitas 
dinyatakan dengan kata benda dan ditulis dengan 
huruf capital [1]. Tipe entitas adalah kumpulan 
entitas yang berbagi atribut [3]. Istilah lain yang 
artinya serupa dengan tipe entitas yaitu himpunan 
entitas (entity set) [8]. 
 
2.3 Atribut 
 

Atribut adalah karakteristik dari entity set [1]. 
Atribut dinyatakan dengan kata benda. Supaya 
konsisten, [3] digunakan huruf kapital untuk setiap 
awal kata dan huruf kecil untuk yang lain.  Jenis 
atribut yang menggunakan lebih dari satu kata, 
antar kata dipisahkan oleh karakter garis-bawah (_). 
Key adalah satu atau lebih atribut yang menentukan 
atribut lainnya [1].  Tanda garis bawah pada satu 
atau lebih atribut menunjukkan bahwa atribut-

No Makalah : 260
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atribut tersebut berfungsi sebagai primary key (PK) 
dari tipe entitas [6]. 

Atribut secara umum diklasifikasikan 
berdasarkan nilai (value) dan struktur [9]. 
Berdasarkan nilai, atribut diklasifikasikan menjadi 
atribut bernilai tunggal, atribut bernilai banyak, 
derived dan atribut bernilai null. Berdasarkan 
struktur,  atribut dapat diklasifikasikan menjadi 
atribut sederhana dan komposit. Atribut bernilai 
tunggal berarti hanya ada satu nilai yang terkait 
dengan atribut tersebut [9]. Atribut bernilai banyak 
adalah atribut yang nilai atributnya lebih dari satu 
untuk setiap instans entitas [4]. Derived atribut 
adalah atribut yang nilainya diturunkan dari nilai-
nilai atribut atau entitas lain yang terkait [9]. 
Atribut komposit adalah atribut yang dapat dibagi 
lagi menjadi atribut sederhana [9]. 
 
2.4 Entitas Asosiatif 
 

Apabila suatu hubungan memiliki atribut, 
hubungan seperti itu mungkin dinyatakan dalam 
bentuk asosiatif. Yang  dimaksud dengan entitas 
asosiatif adalah tipe entitas yang mengaitkan  
instans-instans dari satu atau beberapa tipe entitas 
dan berisi atribut-atribut yang  khas bagi hubungan 
antara kedua instans entitas. 
 
2.5 Hubungan 

 
Hubungan (relationship) adalah asosiasi 

antara satu atau lebih entitas [9]. Kumpulan dari 
relationship yang memiliki jenis dan tipe yang sama 
disebut dengan relationship-set. 

Hubungan secara umum dapat diklasifikasikan 
menjadi [6] beberapa kardinalitas:  

1. Hubungan one-to-many (1:M): hubungan 
yang memiliki kardinalitas maksimum satu 
pada satu arah dan lebih dari satu (banyak) 
ke arah lain. 

2. Hubungan many-to-many (M:N): hubungan 
yang memiliki kardinalitas maksimum lebih 
dari satu di kedua arah. 

3. Hubungan one-to-one (1:1): hubungan 
dimana kardinalitas maksimumnya sama 
dengan satu di kedua arah. 

Beberapa tipe entitas mungkin tidak memiliki 
PK. Tipe entitas yang tidak memiliki PK harus 
meminjam sebagian (atau semua) PK  dari tipe 
entitas lainnya. Tipe entitas yang meminjam 
sebagian atau seluruh PK dikenal sebagai weak 
entities atau entitas lemah [6]. Identification 
dependency terjadi karena beberapa entitas yang 
terkait erat dengan entitas lain [6]. Sebuah strong 
relationship atau identifying relationship ada ketika 
PK dari entitas terkait mengandung komponen PK 
dari entitas induk [1]. 

 
2.6 Derajat Hubungan 

 
Derajat hubungan (relationship degree) adalah 

jumlah tipe entitas yang dilibatkan oleh sebuah 
hubungan [1]. Tipe entitas yang  dilibatkan dalam 
suatu hubungan biasa disebut partisipan. Terkait 
dengan derajat hubungan, ada tiga jenis hubungan 
yang umum, yaitu: 

1. Hubungan unary: hubungan yang 
melibatkan hanya satu tipe entitas. 

2. Hubungan binary: hubungan yang 
melibatkan dua buah tipe entitas. 

3. Hubungan tertiary: hubungan yang 
melibatkan tiga buah tipe entitas. 

 
2.7 Kardinalitas Konstrain 

 
Kardinalitas konstrain (cardinality constraint) 

menyatakan jumlah instans entitas suatu tipe entitas 
yang dikaitkan dengan setiap instans pada tipe 
entitas lain [3].  Menurut Silberschatz [8],  hal 
seperti itu disebut dengan istilah rasio kardinalitas 
atau pemetaan kardinalitas. Untuk menentukan 
jangkauan kardinalitas dalam hubungan dengan 
lebih tepat,  terdapat dua jenis kardinalitas 
konstrain yang  diterapkan dalam hubungan, yaitu: 
1. Kardinalitas minimum:  jumlah paling sedikit 

suatu instans dari suatu tipe entitas yang  dapat 
dikaitkan dengan setiap instans pada tipe 
entitas  lain.  Dalam hal ini jumlah 
minimumnya dapat berupa 0 atau 1. 

2. Kardinalitas maksimum:  jumlah terbanyak 
dari instans suatu tipe entitas yang  dapat 
dikaitkan dengan setiap instans dari tipe entitas  
lain. Nilainya dapat berupa 1 atau banyak. 

 
2.8 Notasi Chen dan Notasi Crow’s Foot 

 
Notasi Chen adalah sebuah notasi 

penggambaran ER-Diagram yang ditemukan oleh 
Prof. Peter Chen. Pada penggambaran ini, 
dikemukakan entitas-entitas beserta atributnya yang 
saling berhubungan dan membentuk kesatuan.  
 Notasi Crow’s Foot ditemukan oleh Gordon 
Everest. Pada notasi ini, kardinalitas banyak 
digambarkan dengan menggunakan lambang kaki 
gagak, sehingga disebut dengan notasi Crow’s 
Foot. 
 
3. Perbandingan Chen dengan Crow’s Foot 
 
3.1 Entitas 

 
Dalam notasi Chen dan Crow’s Foot, entitas 

digambarkan dengan persegi panjang yang berisi 
nama entitas [1].  
 
3.2 Atribut 
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Dalam notasi Chen, atribut digambarkan 
dengan bentuk oval dan terhubung ke entitas 
persegi panjang dengan sebuah garis [1]. Setiap 
oval berisi nama atribut yang diwakilinya [1]. 
Dalam notasi Crow’s Foot, atribut ditulis di dalam 
kotak tipe entitas  [1, 6].  

Contoh penggambaran atribut dengan notasi 
Chen dan Crow’s Foot : 

 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Entitas Mahasiswa dengan notasi Chen. 

 

 
Gambar 2. Entitas Mahasiswa dengan notasi 

Crow’s foot. 
 
Entitas MAHASISWA memiliki atribut Nama, 

NIM, Tanggal_lahir, Telepon dan Usia. Atribut 
NIM berfungsi sebagai PK. Atribut Alamat 
merupakan atribut bernilai banyak (Nama_jalan, 
Nama_kota, Nama_negara, Kode_pos). Atribut usia 
merupakan atribut derived karena nilainya bisa 
diperoleh dari atribut Tanggal_lahir. 

 
3.3 Notasi Diagram Chen 

 
Notasi dasar pada diagram Chen [9] adalah 

sebagai berikut: 
 
Tebal 1. Notasi dasar diagram Chen. 

Notasi Arti Notasi Arti 

 
Entitas 
kuat  

Entitas 
asosiatif 

 

 

Entitas 
lemah 

atribut 

 Relationship 
Atribut 
multivalue 

 
Identifying 
relationship 

Atribut 
Derived  

 
3.4 Hubungan 
 

Pada notasi Crow’s Foot, nama hubungan 
muncul pada garis yang menghubungkan tipe 
entitas yang terlibat dalam hubungan [6]. Pada 
notasi Chen hubungan digambarkan dengan 
lambang diamond yang terhubung ke entitas terkait 
melalui garis [1]. 

Dalam notasi Crow’s Foot, identifying 
relationship digambarkan dengan garis solid. 
Relationship dapat memiliki atribut, biasanya pada 
hubungan M-N [6]. 

Contoh perbandingan penggambaran hubungan 
antara Chen dan Crow’s Foot dapat dilihat pada 
tabel 2. 
 
Tabel 2. Perbandingan Chen dan Crow’s Foot 
dalam relationship. 

Notasi Crow’s foot 

Notasi Chen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
3.5 Kardinalitas Konstrain 

 
Versi asli dari model  Chen hanya 

menampilkan indikator kardinalitas maksimum 
pada setiap ujung garis hubungan [7]. “1” sebagai 
indikator kardinalitas yang  menunjukkan bahwa 
satu instans dari sebuah tipe entitas berhubungan 
dengan satu atau lebih instans dari entitas lain. “n” 
sebagai indikator kardinalitas  yang  menunjukkan 
bahwa lebih dari satu instans dari sebuah tipe 
entitas berhubungan dengan satu atau lebih instans 
dari entitas lain. 

Sedangkan pada Crow’s Foot, terdapat 
beberapa klasifikasi berdasarkan jenis kardinalitas 
konstrain, yaitu : 

 Berdasarkan kardinalitas minimum: 
a. Mandatory: minimum kardinalitasnya 

adalah lebih besar atau sama dengan 
1. 

b. Optional: minimum kardinalitasnya 
adalah 0 

 Berdasarkan kardinalitas maksimum: 

NIM 

Usia 

Nama 

 Alamat 

Tanggal_lahir 

MAHASISWA 

Id_pegawai Nama 

PEGAWAI 

Mempunyai 

TANGGUNGAN 

Tanggal_lahir Nama_tanggungan 

M 

1 
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a. Functional:Maksimum kardinalitasnya 
adalah 1. 

b. 1-M: Maksimum kardinalitasnya 
adalah 1 di satu arah dan maksimum 
kardinalitas di arah yang lain adalah 
lebih dari 1. 

c. M-N: Maksimum kardinalitasnya 
adalah lebih dari 1 di satu arah dan 

maksimum kardinalitas di arah yang 
lain adalah lebih dari 1. 

d. 1-1: Maksimum kardinalitasnya 
adalah 1 di satu arah dan maksimum 
kardinalitas di arah yang lain adalah 1. 

Contoh perbandingan penggambaran 
relationship kardinalitas antara Chen dan Crow’s 
Foot dapat dilihat pada tabel 3.  

 
Tabel 3. Perbandingan Chen dan Crow’s Foot dalam relationship kardinalitas 

Notasi Chen Notasi Crow’s Foot 

Hubungan one-to-many (1:M): Seorang PELUKIS dapat melukis banyak LUKISAN; Setiap LUKISAN bisa 
dilukis oleh seorang PELUKIS. 

 

 

Hubungan many-to-many (M:N): Seorang KARYAWAN dapat belajar banyak KETERAMPILAN; Setiap 
KETERAMPILAN dapat dipelajari oleh banyak KARYAWAN. 

 

Hubungan one-to-one (1:1): Seorang KARYAWAN dapat mengelola satu TOKO; setiap TOKO dikelola oleh 
seorang KARYAWAN. 

 

 
3.6 Derajat Hubungan 

 
Derajat hubungan mengacu pada jumlah tipe 

entitas yang berpartisipasi dalam hubungan.  

 
 
Contoh perbandingan penggambaran derajat 

hubungan dengan notasi Chen dan Crow’s Foot 
dapat dilihat pada tabel 4: 

 
Tabel 4. Perbandingan Chen dan Crow’s Foot dalam derajat hubungan 

Notasi Chen Notasi Crow’s Foot 
Hubungan unary: Seorang KARYAWAN bisa membawahi banyak KARYAWAN; Seorang KARYAWAN 
bisa memiliki satu atasan. 

  
Hubungan binary: Seorang DOSEN bisa mengajar banyak MAHASISWA; Seorang MAHASISWA bisa 
diajar oleh seorang DOSEN. 

 

Hubungan tertiary: Seorang PEMASOK bisa menggunakan satu BAGIAN; Sebuah BAGIAN bisa digunakan 
oleh seorang PEMASOK; Seorang PEMASOK bisa menggunakan satu PROYEK; Sebuah PROYEK bisa 
digunakan oleh seorang PEMASOK; Sebuah PROYEK bisa menggunakan satu BAGIAN; Sebuah BAGIAN 
bisa digunakan oleh sebuah PROYEK. 
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3.7 Keunggulan dan Kelemahan Masing-
Masing Notasi. 
Berikut ini merupakan keunggulan dari notasi 

Chen yang juga merupakan kelemahan dari notasi 
Crow’s Foot, antara lain: 

1. Penggambaran notasi Chen relatif mudah 
digunakan serta sederhana, sehingga tidak 
sulit untuk diimplementasikan. 
Sebaliknya, penggambaran notasi Crow’s 
Foot lebih kompleks, sehingga relatif lebih 
sulit. 

2. Pada notasi Chen relatif akan 
menghasilkan jumlah tabel yang lebih 
sedikit dari notasi Crow’s Foot, sehingga 
akan lebih menghemat space storage. Hal 
ini disebabkan, pada hubungan 1-1, jelas 
hanya terbentuk 2 tabel, pada hubungan 1- 
M hanya terbentuk 2 tabel, dan pada 
hubungan M-N akan terbentuk 3 tabel. 
Sedangkan pada notasi Crow’s Foot, 
hubungan 1-1 maupun 1-M dan M-N dapat 
saja terbentuk 2 atau 3 tabel tergantung 
dari jenis hubungannya, apakah mandatory 
atau optional. 

Sedangkan kelemahan yang dimiliki oleh Chen 
yang merupakan keunggulan dari notasi Crow’s 
Foot antara lain : 

1. Pada notasi Chen hanya digambarkan 
hubungan kardinalitas secara umum, yaitu 
1-M, M-N dan 1-1, tanpa bisa 
menggambarkan nilai minimum maupun 
maksimum untuk masing-masing entitas 
yang berhubungan dengan entitas lainnya. 
Sedangkan pada notasi Crow’s Foot 
mengatasi masalah tersebut. 

2. Pada Crow’s Foot, hubungan 1-1 maupun 
1-M dan M-N dapat membentuk 2 atau 3 
tabel, tergantung dari jenis hubungan 
(mandatory atau optional). Oleh 
karenanya, data yang masuk akan selalu 
valid dengan memperkecil kemungkinan 
untuk memasukkan data NULL. 
Sedangkan pada Chen, dengan hubungan 
1-1 maupun 1-M yang hanya 
menghasilkan 2 tabel, maka apabila 
terdapat atribut yang tidak memiliki nilai, 
akan banyak nilai NULL yang masuk ke 
tabel tersebut, sehingga menyebabkan 
harus terdapat penanganan lebih lanjut 
pada DBMS maupun aplikasi untuk 
mengatasi nilai-nilai NULL tersebut.  
 

4. Kesimpulan 
 
Berdasarkan penjelasan di atas, ada beberapa 

kesimpulan yang dapat diambil, diantaranya 
sebagai berikut: 

- Terdapat perbedaan penggambaran ER-
Diagram antara notasi Chen dengan 
Crow’s Foot dalam hal atribut, 
relationship, kardinalitas, dan derajat 
hubungan. 

- Perbedaan yang sangat mencolok antara 
notasi Chen dengan Crow’s Foot adalah 
mengenai derajat hubungan antara 2 
entitas, dimana pada Chen hanya 
mengenal hubungan 1-1 yang 
menghasilkan 2 tabel, 1-M yang 
menghasilkan 2 tabel dan M-N yang 
menghasilkan 3 tabel, sedangkan pada 
notasi Crow’s Foot terdapat hubungan 1-1, 
1-M dan M-N dimana masing-masing sisi 
akan memiliki derajat minimum-
maksimum, sehingga untuk ketiga 
hubungan tersebut dapat menjadi 2 tabel 
maupun 3 tabel tergantung dari derajat 
minimum dari masing-masing sisi. Hal ini 
akan meminimalisir data nilai NULL. 
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Abstract 
 

Hard disk utilization must be maximized to store digital data on computer. Sharing hard disk on computer network 
system can maximize the hard disk utilization in computer. A file server needs larger hard disk capacity to store many 
data to increase services towards number of data completely. Need to consider the growth of data in the future, this give 
impact toward the hard disk management ways. Hard disk management by ATA over Ethernet (AoE) becomes a solution 
support the existing file server. AoE can maximize hard disk utilization with sharing hard disk on computer network 
system. AoE allow hard disk shared among computer to manage as hard disk attached directly to computer. Hence easy 
to add new hard disk with sharing hard disk on computer network system. 
 
Keyword: AoE, Hard disk 
 
 

I. Introduction 

Currently the development of information technology is at 
the end of the revolution, where the resources are 
connected by a global network and can be shared easily 
[3].  The use of computer technology increasingly 
becomes a must at educational institutions. The need to 
centralize the data is a must so that data integrity can be 
maintained [8].  These data are centrally stored no longer 
just a document or presentation file that has a fairly 
compact but the capacity of data types such as music, 
pictures and videos began regularly and centrally stored. 
Storage of data types such as music and video will be 
very consuming storage space. 

The high demand for storage capacity on the hard 
disk is more felt by the service server computer. Server 
computers as file servers, web servers, database servers, 
and mail servers require a large hard drive capacity to 
store data users who use its services. The problem grew 
when a server needs a new hard drive to increase hard 
drive capacity. Conventional usual thing to do is turn off 
the server to install a new hard drive. This causes the 
server service to be suspended during the installation of a 
new hard drive. Another problem that then arises is the 
limited capacity / space provided to put a disk in a server. 

Advanced Technology Attachment Over Ethernet 
(AOE) is a network protocol that can bridge the data 
storage on a hard drive with another computer using an 
Ethernet [7].  Utilizing the AOE protocol, then it can 
make use of free space on hard drives of other computers 
to enlarge the partition on the hard disk as desired. 
Another benefit is gained when utilizing this protocol 
server can continue to live without having to be disabled 
the service first. 

II. Related Work 

A. Ata Over Ethernet 

Advanced Technology Attachment (ATA) is a 
standard interface to connect storage media on computer 
such as hard disk, CD Room, and DVD Room [12] . The 
new version of ATA is Serial ATA (ATA) and the older is 
known as Parallel ATA (PATA).  

Ethernet allow many computers to communicate each 
other. Ethernet is also known as Network Interface Card 
(NIC) [2]. Evolution of Ethernet is Standard Ethernet (10 
Mbps), Fast Ethernet (100 Mbps), Gigabit Ethernet (1 
Gbps) and Ten-Gigabit Ethernet (10 Gbps). The 
utilization of Ethernet is depends on design of network 
infrastructure [4]. 

 

 
 

 
ATA over Ethernet (AoE) is a possible way to share 

hard disk through computer network [15]. 
Communication between hard disk and motherboard is 

Ethernet

AOE

ATA

Block

Ethernet 

IP 

TCP 

ISCSI 

SCSI 

Block 

Figure 1 AoE Protocol 
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through to Ethernet, another word is putting hard disk on 
the Local Area Network (LAN) [1].   AoE is a network 
protocol developed by Brantly Coile Company [13] as 
network protocol registered 0x88a2. AoE does not rely on 
network TCP/IP layers. That means AoE is not routable 
[9]. In Figure 1 show AoE driver as a bridge between 
operating system and host Ethernet driver. Hence, the 
operating system can access the hard disk connected to 
port Ethernet. 

 
 

AoE has two terminologi such as AoE Intiators and 
AoE Targets.  Figure 2 show how AoE works. 

 
(1) AoE initiator broadcasts an AoE configuration 

string message to discover AoE target devices on 
the network. Initiators repeat broadcasts 
periodically. 

(2) AoE targets respond with available AoE device 
addresses. This identifies what storage volumes 
are available on the network.  

(3) AoE initiator sends AoE messages with unique tag 
identifiers and ATA disk commands. AoE targets 
allow multiple AoE messages to be queued 

enabling high performance.  
(4) AoE targets execute AoE messages (disk 

read/write commands) and echo message identity 
tags in the responses. 

(5) If no tag response is received, initiator resends 
AoE message. Ethernet networks rarely drop 
frames, so retransmission is rare. 

 

B. Logical Volume Manager 

Logical Volume Manager (LVM) is virtualization 
method to manage hard disk. LVM allow the hard disk 
capacity is growing, shrinking, and moving partition to 
the others hard disk [10].  LVM is possible way to 
manage hard disk and make hard disk has a larger 
capacity than its self. There are three terminology of 
LVM.  

 Physical Volume is a mention of hard disk or 
block device detected by operating system. In 
Linux operating system hard disk detected as 
/dev/sda, /dev/sdb, /dev/hda, /dev/hdb, etc. 

 Volume Group consists of many physical 
volumes. 

 Logical Volume is a volume or directory where 
is the file system mounted. Logical Volume 
possibly has larger capacity than itself. Because 
logical volume operates on volume group. 

 

III. System Development 

System Development Life Cycle (SDLC) used in this 
research. There are seven steps to do the research [6]. 

a) Identify problems, opportunities, and objectives. 
Identify about network infrastructure, systems 
used, resources availability and problems.  

b) Determine Information Requirements. Collecting 
the information about systems criteria.  The 
systems must be support scalability and low cost.  

c) Analyze System Needs. Analyze network 
infrastructure as support the AoE 
implementation.  

d) Design the Recommended System.  Each 
computer used Linux operating system and 
connected to switch. All of computer which 
connecting to switch can use the system to share 
hard disk. 

e) Develop and Document the Software. Perform 
the system development following the design. In 
the development made documentation of 
systems. Documentation following installation 
and configuration system on Linux operating 
system. 

f) Test and Maintain the System. System designed 
must be a solution for the problems. The purpose 
is reducing the matter while system will be 
implementation.  

g) Implement and Evaluate the System. System 
implemented is following the system design 
developed.      To evaluate the system is 
collecting data and downloaded files from AoE 
server.  Analyze the system is using cacti tools. 

Figure 2 AoE Driver 

Figure 3 How AoE Works 
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Cacti is web based open source software to 
monitor the computer.  

 

IV. Result 

The purpose of AoE implementation is the ability to 
share hard disk usage on computer network system. Hard 
disks shared by AoE allow the hard disk has larger 
capacity through merger with hard disk shared on each 
computer. File server need large hard disk capacities to 
store data and supported scalability.  

Department of Computer Science, Faculty of Math 
and Natural Science, University of Udayana has a file 
server. Hard disk management on file server used 
Network File System (NFS). NFS allow data sharing on 
computer network system [14]. It is impossible if stores 
data which has larger size than the capacity of hard disk 
space in each computer [11].  

Result of identified network infrastructure show the 
network infrastructure and resources availability is 
supporting the AoE implementation. Existing file server 
provides the data and reduce burden of internet traffic to 
download the application or data. The main function of 
file server is to provide the open source application in 
university environment. Hence, the file server needs the 
hard disk management system that can manage hard disk 
easily. 

Our system design is involving three server witch is 
communicated thru UTP cable by switch. 

Figure 4 AoE System Design 
 

Figure above show sharing hard disk among three 
servers.  Two servers become AoE targets and other server 
as AoE Initiator.  Each server uses Linux operating 
system. Hard disk in Server 2 and Server 3 are share to 
Server 1. In Server 1 will detect new hard disk as attached 
physically. To get a larger hard disk capacity, all hard disk 
attached in Server 1 are merging and become one hard 
disk virtual has larger capacity with LVM. LVM allow 
adding the new hard disk capacity without format data at 
older hard disk [10]. It's a simply way to manage hard 
disk as media storage [5]. This is our solution to store 
data with if data size larger than the hard disk capacity in 
server. Implementation AoE is using the availability of 
network infrastructure with Fast Ethernet. 

 

 
Figure 5 AoE Implementation 

 

 
 
 
To analyze the AoE performance, the client download file 
from server with different size and different number of 
client. 

Download file is using wget tools, and file log noted 
to a file. The result of measure the network  throughput 
using Iperf tools is 95.6 Mbits/s or 11.5 MBytes/s. Each 
server is monitoring by cacti.The result of measurement 
as table below. 
 

Table 1. Two Server AoE with 5 Clients 

 
Table 2. Three Server AoE with 5 Clients 

 
Table 1 and Table 2 is the result of download file by 5 

clients. Each table show transfer rate in each client with 
different number of AoE Server. Download file in each 
client is done on a same time. To control the download 
file in each client are using Crontab tools. It has same 
even while the number of client is 10. The tables bellow 
show transfer rate in each client. 
 

Hardisk 
inisiator 
200 GB

Hardisk AOE 
Client 1 
200 GB 

Hardisk AOE 
Client 2 
200 GB

Hardisk to end user 
600 GB 

Figure 6 AoE Hardisk 
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Table 3. Two Server AoE with 10 Clients 

 
Table 4. Three Server AoE with 10 Clients 

 
The tables show the number of AoE Server is not 

give big impact toward transfer rate in each client.  
Analyze network performance on AoE, all file in hard 

disk on each AoE Server downloaded by one client. The 
client must have hard disk capacity equal data size will be 
downloading. Download file during 5 hours and log file 
noted in a file. Table below shows for client transfer rate 
per 30 minutes.   
 

      Table 5. Client Transfer Rate   

 
In the table above the log file  is showing by a 

graphic bellow. 

 
The network throughput use Fast Ethernet is 11.5 

Mbytes/s. Figure 5 show client transfer rate during 5 

hours between 10.75 MBytes/s – 11.4 Mbytes/s. The 
meaning is storing data spread not give big impact toward 
client transfer rate.  
 

 
 

Figure 8 Ethernet Traffic in Server 1 show there are 
traffic in (inbound) and traffic out (outbound) from server. 
Traffic inbound and outbound depends on size of file and 
where file location is. 

  
 

Figure 10 Ethernet Traffic in Server 3  
 

Figure 9 and Figure 10 show the outbound traffic is 
larger than inbound traffic; it is because file is located at 
Server 2 and Server 3.  

Figure 8 shows inbound traffic same as outbound 
traffic in Server 2 and Server 3. The meaning is accessing 
by client to Server 1 it make Server 1 takes files from 
Server 2 and Server 3. Outbound traffic in Server 2 and 
Server 3 through to Server 1 before client receives the 
files. Hence, inbound traffic in Server 1 same as 
Outbound traffic in Server 2 and Server 3. The graphic 
also show data storage in AoE Server store spread to each 
server. 
  Figure 7 Client Transfer Rate Graphic

Figure 8 Ethernet Traffic in Server 1

Figure 9 Ethernet Traffic in Server 2
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V. Conclusions 

 AoE is a protocol can perform sharing block 
device among komputer on computer network 
system. 

 AoE allow block device shared among computer 
to manage as hard disk attached directly to 
computer. 

 Spreadly data location on AoE not give big 
impact to client transfer rate. The network 
infrastructure give impact to download file on 
computer network system. 

 LVM allow several hard disk merged as one 
larger hard disk capacity. 

 AoE is one of solutions data storage on computer 
network system. 
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Abstrak 

Museum telah ada ratusan tahun sebagai usaha manusia untuk menjaga dan melestarikan budaya. Selain 
melestarikan budaya, museum juga berperan sebagai media edukasi. Teknologi informasi memungkinkan 
museum dihadirkan secara virtual. Pemanfaatan teknologi informasi untuk pelestarian budaya dan 
pengembangan museum telah menarik minat dari banyak kalangan. Diantaranya adalah teknologi virtual reality 
yang memungkinkan museum dapat dihadirkan secara virtual. Makalah ini melaporkan pengembangan aplikasi 
museum virtual untuk budaya batik, dari perancangan hingga hasil. Aplikasi dibangun dengan konsep eksibisi 
3D dalam kategori weak virtual reality yang dapat diakses melui web dengan mengintegrasikan modalitas 
multimedia. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan museum virtual batik berbasis web multimedia yang telah 
dibangun memberikan kemudahan dalam mengaksesnya, kenyamanan dalam menjelajahinya, dan memberikan 
manfaat yang besar bagi pengunjung. 
 
Kata kunci : museum virtual, virtual reality, web multimedia 
 
 
 
1. Pendahuluan  
 

Museum adalah sebuah institusi yang 
memiliki peran penting dalam agenda pelestarian 
budaya. Melestarikan bermakna selain menjaga 
juga menyampaikan informasi untuk kepentingan 
edukasi dan pewarisan. Pelestarian budaya menjadi 
agenda setiap negara karena budaya adalah cermin 
jati diri bangsa. Oleh karena itu, penghormatan 
terhadap budaya, dengan menjaga dan 
melestarikannya, adalah sebuah sikap menjunjung 
tinggi martabat dan harga diri bangsa. 

Secara konvensional museum hadir dengan 
ditandai adanya infrastruktur fisik berupa bangunan 
dan ruang-ruang, beserta kontennya dalam bentuk 
fisik berupa artefak budaya. Namun perkembangan 
tekonologi, terutama teknologi informasi (TI), 
menawarkan modalitas yang berbeda. Museum 
dapat dihadirkan secara virtual dengan 
menggunakan TI. Dengan menggunakan teknologi 
multimedia memungkinkan artefak budaya diubah 
menjadi digital. Dengan teknologi internet 
penyampaian informasi museum dapat dilakukan 
secara masif tanpa dibatasi oleh lokasi dan jam 
kunjung. Dengan demikian representasi museum 
secara virtual memberikan keuntungan yang tidak 
dapat diperoleh oleh museum konvensional. 

Penggunaan TI untuk mendukung 
pengembangan museum telah menarik banyak 
pihak. Hal ini ditandai dengan diselenggarakannya 

beberapa konferensi dan jurnal yang secara khusus 
membahas implementasi TI untuk museum, seperti: 
Museum and The Web yang dimulai tahun 1997, 
International Cultural Heritage Informatics 
Meeting yang dimulai tahun 1991, dan jurnal 
Archives and Museum Informatics yang diterbitkan 
oleh Springer mulai tahun 1987.    

Menurut studi eksploratif yang telah dilakukan 
oleh Sylaio, museum virtual memiliki beberapa 
keuntungan, yaitu preservasi digital, display, 
diseminasi informasi, kemudahan akses, serta 
edukasi dan hiburan [1].  Sedangkan yang menjadi 
sasaran dari museum virtual adalah spesialis, 
pelajar, dan turis [2-3]. 

Terdapat beberapa metode dan perangkat yang 
dapat digunakan untuk membangun museum 
virtual. Diantaranya adalah virtual reality, yaitu 
sebuah aplikasi digital yang merepresentasikan 
suatu lingkungan yang dapat dieksplorasi oleh 
pengguna secara virtual. Terdapat dua macam 
virtual reality, yaitu, weak virtual reality yang 
merujuk pada tampilan 3-dimensi (3D) pada layar 
2-dimensi (2D), dan strong virtual reality yang 
merujuk pada penggunaan perangkat-perangkat 
sensor imersif (misal: Head-mounted Display, 3D-
Polarizing stereoscopic glass, glove) untuk 
menciptakan interaksi dan representasi riil secara 
virtual [4].   

Makalah ini melaporkan pengembangan 
aplikasi museum virtual untuk budaya batik. Secara 

No Makalah : 262
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konvensional museum batik telah ada di beberapa 
tempat, seperti di Jakarta, Yogyakarta, dan Solo. 
Batik diangkat sebagai konten dari museum virtual 
yang dibangun karena batik telah mendapat 
pengakuan Internasional melalui UNESCO sebagai 
warisan budaya Bangsa Indonesia yang harus 
dilestarikan. Aplikasi dibangun dengan konsep 
eksibisi 3D dalam kategori weak virtual reality 
yang dapat diakses melui web dengan 
mengintegrasikan modalitas multimedia.  
 
2. Implementasi 

 
2.1 Analisis Sistem 

 
Implementasi virtual museum batik ditujukan 

kepada pengguna dengan sasaran masyarakat 
umum yang belum dan yang sudah pernah 
mengunjungi museum. Dibutuhkan media 
informasi berbasis internet yang dapat 
dimanfaatkan untuk membantu publikasi virtual 
museum batik agar implementasi sistem sampai 
kepada sasaran pengguna.  

Antarmuka merupakan penghubung antara 
virtual museum batik dengan pengguna. Virtual 
museum batik memungkinkan pengguna untuk 
mengakses dan melakukan beberapa proses dalam 
menjelajahi museum virtual dengan memperhatikan 
kemudahan dan kenyamanan pengguna. Akses 
internet dengan kecepatan terbatas menjadi 
pertimbangan agar virtual museum batik mudah 
diakses dan tidak membosankan dengan 
memanfaatkan hyperlink dan frame yang terdapat 
pada website serta tampilan gambar yang ringan. 
Interaksi antara sistem dengan pengguna adalah 
dengan menggunakan perangkat input mouse.   
 
2.2 Analisis Kebutuhan  
 
 Perangkat lunak yang dibutuhkan untuk 
membangun museum virtual batik dibagi menjadi 
dua macam, yaitu aplikasi multimedia dan aplikasi 
web. Aplikasi multimedia yang digunakan adalah 
Adobe Flash CS 4, Adobe Photoshop, dan Adobe 
Flash Player. Sedangkan aplikasi web yang 
digunakan adalah XAMPP sebagai web server, tool 
editor PHP, dan web browser. Sedangkan perangkat 
keras yang dibutuhkan adalah seperangkat 
komputer personal dengan kemampuan standar 
multimedia. 
 
2.3 Perancangan  
 
 Metode perancangan yang digunakan adalah 
dengan menggunakan diagram hirarki dan Finite 
State Machine (FSM). Diagram hirarki digunakan 
untuk merancang aliran proses kegiatan yang dapat 
dilakukan pengguna. Selain itu diagram hirarki juga 
digunakan untuk merancang level menu yang ada 

pada aplikasi. Gambar 1 Menunjukkan diagram 
hirarki museum virtual batik yang dibangun.  
 
 

 
 

Gambar 1. Diagram Hirarki 
  
 Sedangkan FSM digunakan untuk merancang 
interaksi dan aktifitas yang dapat dilakukan oleh 
user dan admin. FSM dibuat dengan berdasarkan 
pada diagram hirarki dengan menambahkan alur 
perpindahan dari satu lokasi ke lokasi yang lain 
pada museum virtual. FSM dari museum virtual 
untuk user ditampilkan oleh Gambar 2. Sedangkan 
FSM untuk admin ditampilkan oleh Gambar 3. 
 
 

 
 

Gambar 2. FSM untu user 
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Gambar 3. FSM untuk admin 
 
 

Selain itu, perancangan juga dilakukan 
terhadap antarmuka tampilan. Perancangan 
antarmuka dilakukan dengan membuat sketsa untuk 
masing-masing ruang museum.  Salah satu contoh 
sketsa rancangan antarmuka diperlihatkan pada 
Gambar 4. 
 

 
 

Gambar 4. Sketsa Rancangan Antarmuka 
 

2.4 Pembuatan Sistem 
 
 Membangun sistem merupakan tahap yang 
dilakukan setelah rancangan sistem dibuat. Virtual 
museum dibangun menggunakan Adobe Flash CS4 
Professional. Software tersebut dimanfaatkan untuk 
mengkreasikan gambar sederhana menjadi sebuah 
animasi virtual museum. Berikut merupakan poin-
poin penting dalam membangun virtual museum 
batik: 

a) Ruang Museum 
Ruang museum dibangun sebagai 
representasi museum yang sebenarnya. 
Langkah awal pembuatannya adalah 
membuat ruang yang terdiri dari 
sekurangnya lima sisi yaitu dinding kanan 
dan kiri, atap, lantai serta dinding untuk 
pintu. Kelima sisi tersebut kemudian 

disatukan menggunakan transformasi 
posisi dan rotasi 3D hingga terbentuk 
sebuah ruangan. 

b) Gerakan 
Gerakan merupakan sesuatu yang penting 
untuk menghasilkan gambar yang dapat 
bergerak agar menimbulkan kesan bahwa 
pengunjung sedang menjelajahi ruangan 
museum. Gerakan tersusun atas 
serangkaian frame yang tiap frame-nya 
memiliki posisi dan ukuran gambar yang 
berbeda-beda, sehingga jika frame 
dimunculkan secara bergantian dengan 
kecepatan tertentu akan terlihat suatu 
pergerakan. 

 
3. Hasil 
 

Virtual museum batik yang telah dibangun 
pada implementasinya memiliki beberapa 
keterbatasan sistem tapi tetap tidak mempengaruhi 
tujuan dibangunnya sistem tersebut. Beberapa 
batasan yang terdapat pada sistem tersebut adalah 
bahwa animasi sistem tersebut bukan merupakan 
bentuk bangun tiga dimensi seperti jika dibangun 
oleh aplikasi 3D yang ada. Walaupun begitu 
animasi tersebut dirancang sedemikian rupa 
sehingga menyerupai bentuk tiga dimensi. Hal 
mengenai perancangan bentuk yang tidak 
menggunakan aplikasi 3D bertujuan untuk 
meminimalisir ukuran file agar tidak 
memperlambat akses website.  

Web dalam sistem tersebut dimanfaatkan 
hanya sebagai media ditempatkannya animasi 
virtual museum agar memudahkan proses publikasi. 
Pengguna biasa atau pengunjung tidak diminta 
untuk memasukan data apaun untuk di proses, jadi 
web tersebut tidak berfungsi terlalu penting 
terhadap sistem multimedia yang dijalankan. 
Website virtual museum memberikan informasi 
tentang batik yang terbatas, hal tersebut bertujuan 
agar website virtual museum tidak mengurangi 
eksistensi museum batik yang ada di Indonesia, 
namun dengan mengunjungi website virtual 
meseum setidaknya pengunjung mendapat 
wawasan tambahan dan kesempatan lebih karena 
website virtual museum batik dapat dikunjungi 
kapanpun dan dimanapun terdapat koneksi internet.  

Beberapa tampilan antarmuka museum virtual 
batik yang telah dibangun ditunjukkan oleh Gambar 
5-8. 
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Gambar 5. Halaman Jelajah 
 

 
 

Gambar 6. Ruang Depan 
 
 

 
 

Gambar 7. Ruang Museum 
 

 
 

Gambar 8. Informasi Batik 
 
4. Kesimpulan 
 

Museum virtual batik telah berhasil 
diwujudkan sebagai sebuah aplikasi multimedia 
berbasis web. Virtual museum batik berbasis web 
multimedia merupakan website yang menyajikan 
animasi bentuk ruang museum dan ruang teater 
dalam bentuk maya sehingga dapat memberikan 
kesan bahwa pengunjung seperti sedang berada di 
dalam museum. Berdasarkan evaluasi yang 
dilakukan museum virtual batik berbasis web 
multimedia yang telah dibangun memberikan 
kemudahan dalam mengaksesnya, kenyamanan 
dalam menjelajahinya, dan memberikan manfaat 
yang besar bagi pengunjung.   
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Abstrak 

Virtual Private Network atau biasa disingkat menjadi VPN merupakan sebuah teknologi jaringan yang 
menggunakan teknologi ‘Tunelling’ sehingga data dan informasi yang berada dalam jaringan VPN tersebut dapat 
terjaga integritasnya.  Tanpa menggunakan jaringan VPN banyak contoh – contoh kasus hilangnya sebuah data 
atau informasi sudah tidak valid, seperti serangan hacker menggunakan teknik Sniffing. Untuk membangun 
sebuah Virtual Private Network yang baik harus didukung oleh sistem operasi yang baik, seperti menggunakan 
Server 2003 untuk sistem operasi Windows atau Red Hat untuk sistem operasi Linux. Pada penelitian ini 
dilakukan kajian teori tentang keamanan informasi dengan menggunakan teknologi jaringan virtual, mulai dari 
hardware, software dan sistem operasi yang digunakan hingga pembuatan jaringan virtual. Hasil akhir dari 
penelitian ini merupakan sebuah model jaringan virtual dan bagaimana sebuah informasi yang menggunakan 
VPN menjadi aman.  
  
Kata kunci : virtual private network, VPN, integritas informasi  
 
 
 
 
1. Pendahuluan  

1.1. Latar Belakang 
Penyebaran informasi saat ini tidak lagi 

menggunakan media kertas, tetapi sudah banyak 
menggunakan teknologi komputer dan internet. 
Informasi bisa didapat melalui website, e-mail, 
dll. Akibat dari penggunaan internet dalam 
penyebaran informasi, maka semakin banyak 
orang-orang yang berusaha untuk mendapatkan 
informasi yang bersifat pribadi (private), seperti 
isi chating, email, file perusahaan, dll.  

Berbicara mengenai keamanan 
informasi, harus mendapat perhatian yang lebih. 
Apalagi keamanan terhadap data dan informasi 
yang bersifat rahasia dan pribadi. Salah satu 
cara untuk menjaga keamanan dan integritas 
sebuah informasi maka muncul teknologi 
jaringan yang dinamakan Virtual Private 
Network (VPN). 

 
1.2. Identifikasi Masalah 

Kemudian dapat di identifikasi bahwa 
permasalahan yang timbul adalah : 
1. Apa saja kebutuhan untuk membangun 

VPN 
2. Bagaimana sebuah informasi dapat terjaga 

keamanan dan integritasnya 
Permasalahan tersebut diatas 

merupakan poin – poin penting untuk 
membangun Virtual Private Network yang baik.   

 
1.3. Tujuan 

Penggunaan teknologi VPN 
mempunyai tujuan sebagai berikut : 
1. Sebuah model jaringan virtual yang dapat 

mempermudah pengaksesan suatu alat 
telekomunikasi (computer) dimanapun dan 
kapanpun 

2. Menjaga keamanan dan integritas 
data/informasi yang dikirim atau diterima 

3. Mengurangi biaya dalam membangun 
jaringan telekomunikasi 
 

1.4. Metode Penelitian 
Metode yang dilakukan dalam studi dan 

eksplorasi ini adalah sebagai berikut : 
1. Studi Literatur 

Mencari dan mempelajari referensi 
mengenai : 

a. Konsep jaringan komputer 
b. Konsep teknologi VPN 
c. Konsep keamanan informasi 
 

2. Analisis  
Melakukan penyelidikan atau 

pembelajaran lebih lanjut  terhadap 
teknologi VPN, keamanan informasi dan 
tools yang dapat digunakan untuk 
membangun VPN 
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3. Perancangan 
Membuat contoh sebuah server VPN 

yang akan diakses oleh user yang 
mempunyai hak untuk mengakses server 
tersebut. 

 
2. Pemahaman Virtual Private Network 

2.1. Pemahaman Umum 
Virtual Private Network (VPN) merupakan 

salah satu bentuk dari teknologi jaringan masa 
kini dimana prinsip dasar dari VPN itu adalah 
membangun sebuah “Tunneling” atau 
lorong/pipa dari perangkat komunikasi satu 
dengan yang lainnya dengan melalui media 
jaringan public (internet). Gambar 2.1 
menjelaskan tentang bagaimana infrastruktur 
dari VPN ini dapat terhubung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gambar 1. Infrastruktur VPN 
 
 
Sniffer VPN dapat terjadi antara dua end-

system atau dengan kata lain dua PC, atau bisa 
juga antara dua atau lebih jaringan yang 
berbeda. Tunnel dalam VPN sebenarnya hanya 
logical point-to-point connection dengan 
otentikasi dan enkripsi. Analoginya adalah 
kalau sebuah organisasi/perusahaan punya 
kantor di 2 gedung yang berbeda. Untuk 
orang/informasi bergerak dari satu kantor ke 
kantor lainnya, bisa melalui: 

 kaki lima atau jalan umum 
 menggali lubang di bawah tanah 

(analogi dengan VPN)  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gambar 2. Analogi VPN 
 

2.2. Keuntungan Virtual Private Network 
Ada beberapa keuntungan yang dapat 

diperoleh dengan menggunakan VPN : 
1. Jangkauan jaringan lokal akan 

semakin luas, sehingga perusahaan 
dapat mengembangkan bisnis di 
daerah lain. Waktu yang 
dibutuhkan untuk menghubungkan 
jaringan lokal ke tempat lain juga 
semakin cepat. 

2. Penggunaaan VPN dapat 
mereduksi biaya operasional bila 
dibandingkan dengan penggunaan 
leased line . VPN dapat 
mengurangi biaya pembuatan 
jaringan karena tidak 
membutuhkan kabel (leased line) 
yang panjang. Penggunaan kabel 
yang panjang akan membutuhkan 
biaya produksi yang sangat besar. 
Semakin jauh jarak yang 
diinginkan, semakin meningkat 
pula biaya produksinya. VPN 
menggunakan internet sebagai 
media komunikasinya. Perusahaan 
hanya membutuhkan kabel dalam 
jumlah yang relatif kecil untuk 
menghubungkan perusahaan 
tersebut dengan pihak ISP 
(internet service provider) 
terdekat. 

3. VPN memberi kemudahan untuk 
diakses dari mana saja, karena 
VPN terhubung ke internet. 
Sehingga pegawai yang mobile 
dapat mengakses jaringan khusus 
perusahaan di manapun dia 
berada. Selama dia bisa 
mendapatkan akses ke internet ke 
ISP terdekat, pegawai tersebut 
tetap dapat melakukan koneksi 
dengan jaringan khusus 
perusahaan. 
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2.3. Kelemahan Virtual Private Network 

VPN juga memiliki kelemahan yaitu : 
1. VPN membutuhkan perhatian yang 

serius pada keamanan jaringan publik 
(internet). Oleh karena itu diperlukan 
tindakan yang tepat untuk mencegah 
terjadinya hal-hal yang tidak 
diinginkan seperti penyadapan, 
hacking dan tindakan cyber crime pada 
jaringan VPN. 

2. Ketersediaan dan performansi jaringan 
khusus perusahaan melalui media 
internet sangat tergantung pada faktor-
faktor yang berada di luar kendali 
pihak perusahaan. Kecepatan dan 
keandalan transmisi data melalui 
internet yang digunakan sebagai media 
komunikasi jaringan VPN tidak dapat 
diatur oleh pihak pengguna jaringan 
VPN, karena traffic yang terjadi di 
internet melibatkan semua pihak 
pengguna internet di seluruh dunia. 

3. Perangkat pembangun teknologi 
jaringan VPN dari beberapa vendor 
yang berbeda ada kemungkinan tidak 
dapat digunakan secara bersama-sama 
karena standar yang ada untuk 
teknologi VPN belum memadai. Oleh 
karena itu fleksibilitas dalam memilih 
perangkat yang sesuai dengan 
kebutuhan dan keuangan perusahaan 
sangat kurang. 

 
 
3. Protokol pada VPN 

Virtual Privat Network (VPN) menggunakan 
beberapa protokol dalam berkomunikasi. Protokol – 
protokol yang digunakan adalah : 

a. PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) 
Point-to-Point Tunneling Protocol 
merupakan teknologi jaringan baru yang 
mendukung multiprotocol virtual private 
networks (VPN), yang memungkinkan 
pengguna untuk mengakses jaringan 
perusahaan secara lebih aman melalui 
Internet.  

b. L2F (Layer 2 Forwarding) 
Dibuat Cisco tahun 1996. Bisa 

 menggunakan ATM dan Frame Relay, dan 
 tidak membutuhkan IP. L2F juga bisa 
 menyediakan otentikasi untuk tunnel end-
 points. 
c. L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) 

Dikembangkan oleh Microsoft dan Cisco. 
 Bisa mengenkapsulasi data dalam IP, ATM, 
 Frame Relay dan X.25.  

 
 
 
 

Keunggulan L2TP dibandingkan PPTP: 
• multiple tunnels between endpoints, 

sehingga bisa ada beberapa saluran yang 
memiliki perbedaan Quality of Service 
(QoS). 

• mendukung kompresi 
• bisa melakukan tunnel authentication 
• bisa bekerja pada jaringan non-IP seperti 

ATM dan Frame Relay. 
d. IPSec 

Dalam tunneling mode, IP Sec bisa 
 dipergunakan untuk mengenkapsulasi 
 paket.  
 IP Sec juga bisa dipergunakan untuk 
 enkripsi dalam protokol tunneling lainnya. 

 
4. VPN Security 

Didalam suatu jaringan lokal maupun 
public, keamanan adalah faktor yang paling 
penting dalam pengiriman data atau 
penyampaian informasi. Berikut ini merupakan 
keamanan yang dapat diberikan VPN : 
1. Authentication / Otentikasi 

Proses mengidentifikasi komputer dan 
manusia/user yang memulai VPN 
connection. Metode otentikasi dapat 
dilakukan dengan protokol: 
- Extensible Authentication Protocol 

(EAP) 
- Challenge Handshake Authentication 

(CHAP) 
- MS-CHAP 
- Password Authentication Protocol 

(PAP) 
- Shiva-PAP 

2. Authorization / Otorisasi 
Menentukan apa yang boleh dan yang 
tidak boleh diakses seorang user. 

3. Encryption / Enkripsi 
Bertugas untuk menjaga privasi dan 
kerahasiaan data agar tidak dapat dengan 
mudah dibaca oleh pihak yang tidak 
berhak.  

 
 Untuk memenuhi ketiga kebutuhan 

keamanan diatas, maka terdapat beberapa metode 
pengamanan data yang dapat dilakukan pada 
teknologi jaringan VPN antara lain dengan 
menggunakan firewall. Pengamanan bisa juga 
dilakukan dengan melakukan enkripsi pada data 
yang akan dikirim melalui intenet. Selain itu, data 
dapat juga dikirim  menggunakan protokol khusus 
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yang aman untuk transmisi data melalui internet 
(IPSec). Alternatif lain pengendalian keamanan 
jaringan VPN adalah dengan menggunakan metode 
AAA server yang akan memeriksa autentikasi, 
autorisasi dan merekam segala sesuatu yang 
dilakukan pengguna pada suatu jaringan  
 
 
5. Model Jaringan VPN Yang Telah Dibuat 

Berikut ini model jaringan VPN yang telah 
dibuat berdasarkan analisis dan literature yang telah 
ada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gambar 3. Model Jaringan VPN 

Dari hasil percobaan diatas, berikut detail dari 
spesifikasi yang digunakan : 

- Kedua PC terhubung ke jaringan internet 
dan menggunakan ISP yang berbeda 

- Kedua PC telah di konfigurasi untuk dapat 
digunakan dalam jaringan VPN 

- Menggunakan protocol L2TP (Layer 2 
Tunneling Protocol) 

 
6. Kesimpulan 

Setelah melakukan eksplorasi dari Virtual 
Private Network (VPN) meliputi Hardware dan 
Software, Kelebihan dan kekurangan, sampai dengan 
keamanan dari VPN itu sendiri dapat diambil 
beberapa kesimpulan tentang VPN :  

1. Keamanan dan integritas informasi dapat 
terjaga karena pada model jaringan VPN 
menggunakan protokol L2TP. 

2. Pengaksesannya dapat dilakukan dimana 
saja, tidak tergantung kepada ISP yang 
digunakan selama terdapat jaringan 
internet. 
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Abstrak 

 
Pada dasarnya, rumah sakit adalah sebuah organisasi atau institusi pelaku utama di domain industri kesehatan. 
Di mana, domain industri kesehatan merupakan sebuah domain industri yang sangat kompleks. Industri ini 
memungkinkan melibatkan banyak pelaku usaha di dalam, misal: pabrik obat, pabrik alat kesehatan, dan pabrik 
atau suplier ATK; distributor obat, distributor alat kesehatan dan distributor ATK; dan rumah sakit itu sendiri. 
Selain itu, keterlibatan pemerintah sebagai penentu peraturan dan kebijakan; universitas sebagai penyumbang 
staf medis maupun non medis; rumah sakit lain sebagai mitra usaha; serta pasien, keluarga atau lingkungan 
masyarakat sebagai pelanggan akhir yang harus dipuaskan; memungkinkan domain industri kesehatan ini 
menjadi sebuah sistem domain industri yang kompleks. Selain itu, konsep yang digunakan di dalam 
melaksanaan aktivitas usaha dari sebuah rumah sakit dengan para mitra usahanya, merupakan konsep yang tidak 
mungkin terlepas dari penggunaan konsep manajemen rantai pasok, sebuah konsep manajemen yang melibatkan 
lebih dari sebuah perusahaan dalam rangka mengelola aliran barang atau jasa serta informasi antar perusahaan 
dalam sebuah rantai nilai. Standarisasi prosedur, proses, dokumentasi, dan pelayanan, menjadi sangat penting 
untuk memformalkan aktivitas seluruh kegiatan yang dijalankan rumah sakit dan para mitra usahanya di dalam 
domain industri kesehatan ini. Dengan menggunakan kombinasi metode General System Theory (GST); metode 
ontologi (dengan menggunakan komponen: konsep, fungsi, aksioma, relasi, dan instances); metode Resource 
Description Framwork (RDF), metode analisi dan perancangan sistem informasi berorientasi objek; serta 
metode verifikasi formal dan validasi silang; maka dilakukanlah analisis model standarisasi semantic 
Information Systems (semantic IS) pada rantai pasok indutri kesehatan. 
 
Kata kunci: rumah sakit, semantic IS, industri kesehatan, manajemen rantai pasok. 
 
1. Pendahuluan 

Di jaman yang serba kompetitif ini, serta 
implementasi penggunaan teknologi informasi dan 
sistem informasi di berbagai bidang, 
memungkinkan hampir semua perusahaan, dalam 
rangka menjalankan proses bisnisnya, dapat 
dipastikan menggunakan kaidah-kaidah manajemen 
rantai pasok (MRP) sebagai basis aktivitas 
usahanya. Rantai Pasok (RP) dapat didefinisikan 
sebagai jaringan dari berbagai macam organisasi 
dan institusi, aliran dan proses dari berbagai jenis 
perusahaan (suplier, pabrik, distributor, dan toko) 
yang berkolaborasi (bekerja sama dan 
berkoodinasi) sepanjang rantai nilai dalam rangka 
mendapatkan sumber bahan baku, yang kemudian 
diubah menjadi produk akhir, dan mengirim produk 
akhir ini ke para pelanggannya (Ivanov dan 
Sokolov, 2010). Selain itu, esensi dari MRP itu 
sendiri adalah koordinasi aktivitas produksi, 
inventori, lokasi, dan transportasi antara pelaku di 
dalam rantai pasok untuk mendapat ramuan respon 

dan efisiensi yang terbaik untuk pasar yang 
dilayaninya (Hugos, 2006). Dalam definisi lain, 
MRP dapat didefinisikan sebagai aktivitas 
mengelola seluruh rantai, dari mulai pasokan bahan 
baku, pabrikasi, pembuatan produk, serta distribus 
ke pelanggan akhir (Potocan, 2009). 

Pada kenyataannya, rumah sakit adalah 
salah satu organisasi yang telibat di dalam 
lingkungan industri kesehatan, yang harus 
menerapkan konsep MRP di dalam aktivitas 
bisnisnya. Rumah sakit menurut WHO (1957) 
dinyatakan sebagai suatu bagian menyeluruh, 
integrasi organisasi dan medis, berfungsi 
memberikan pelayanan kesehatan lengkap kepada 
masyarakat baik kuratif maupun rehabilitatif, di 
mana output layanannya menjangkau pelayanan 
keluarga dan lingkungan. Rumah sakit juga 
merupakan pusat pelatihan tenaga kesehatan serta 
untuk penelitian biososial. Rumah sakit memiliki 
lebih dari satu mitra usaha, di antaranya: pabrik 
obat dan alat kesehatan, distributor, serta pelanggan 

No Makalah : 264
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(pasien). Selain itu, pemerintah, universitas, dan 
rumah sakit yang lainnya adalah mitra usaha yang 
dimiliki oleh rumah sakit itu sendiri.  

Di sisi lain, begitu banyak permasalahan 
yang terjadi serta harus diselesaikan di dalam 
proses bisnis pada sebuah rumah sakit, khususnya 
permasalahan MRP. Permasalahan itu di antaranya: 
permasalahan yang berkenaan dengan pasokan obat 
(Zhang, 2011; Antino et al. 2010), inventori dan 
gudang (Shi, 2010; Lopez et al. 2010), rantai pasok 
pelayanan dan jasa rumah sakit itu sendiri (Xiao-
yan and Jian-hua, 2010), proses pasokan barang 
material lainnya (Gui-sheng, 2010), dan masih 
banyak lagi lainnya. 

Pada dasarnya, kesamaan platform dan 
standar di dalam menjalankan kegiatan usaha 
antara rumah sakit dan mitra usahanya, di dalam 
sebuah rantai pasok, sangatlah dibutuhkan. 
Standarisasi di sini bukan hanya diimplementasikan 
untuk permasalahan dokumen, produk, dan 
standarisasi proses, namun juga standarisasi sistem 
informasi secara keseluruhan. Rumah sakit dan 
para mitra usahanya yang terlibat di dalam sebuah 
rantai pasok harus menjalankan aktivitas usahanya 
di dalam sebuah standarisasi. Sehingga, rumah 
sakit dan para mitra usahanya mampu untuk 
mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan 
integrasi dengan mudah (Bennett, 2011). Pada 
bagian ini, Bennett (2011) telah 
mengimplementasikan standarisasi semantik untuk 
melakukan integrasi pada industri finansial. Lebih 
lanjut dari itu, Folmer et al. (2011a) telah 
membangun model yang digunakan untuk 
standarisasi semantics IS. Mereka mampu 
menunjukkan karakteristik dari standarisasi 
semantic IS, di mana beberapa karakteristik yang 
telah diidentifikasi tersebut menjadi faktor penentu 
yang dapat digunakan untuk perbaikan, adopsi, dan 
kualitas standarisasi itu sendiri. 

Standarisasi harus dapat 
diimplementasikan di dua jenis lingkungan usaha, 
baik itu lingkungan maya (berbasis elektronik) atau 
pun lingkungan konvensional. Burden (2011) telah 
melakukan penelitiannya mengenai pendekatan 
semantik yang diimplementasikan di dunia maya. 
Burden (2011) mengatakan bahwa ada tiga jenis 
pendekatan yang dapat digunakan di dalam 
standarisasi pada dunia maya: interoperabilitas, 
infrastruktur, serta bahasa markup semantik. Tidak 
hanya itu, Folmer et al. (2011b) telah melakukan 
penelitian di dalam perhitungan kualitas 
standarisasi semantik yang diimplementasikan pada 
model kualitas standarisasi SETU untuk 
pemerintahan berbasis elektronik; Folmer et al. 
(2011c) telah melakukan penelitian mengenai 34 
jenis standarisasi semantik dan menunjukkan 
perbaikan kualitas dari standarisasi semantik 
tersebut yang telah diimplementasikan pada 
interoperabilitas antar perusahaan; Islam et al. 

(2010) pun telah melakukan penelitian mengenai 
semantic web, mereka menggambarkan bahwa 
semantic web adalah suksesi dari world wide web 
sekarang yang memiliki konten, sumber daya, dan 
jasa, sehingga memiliki arti definisi yang baik; atau 
Vujasinovic et al. (2010) juga telah melakukan 
penelitian pada arsitektur mediasi semantik dengan 
menggunakan pendekatan tradisional di dalam 
hubungan interoperabilitas yang bersifat B2B 
berbasis standarisasi.  

Berdasarkan latar belakang di atas, 
makalah ini bermaksud menjelaskan mengenai 
analisis dan perancangan model standarisasi 
semantic IS untuk MRP pada domain industri 
kesehatan (studi kasus pada rumah sakit di 
Indonesia). Tidak hanya mampu 
menstandarisasikan dokumentasi, prosedur kinerja, 
serta operasi kinerja, namun sistem informasi 
secara keseluruhan. Bukan juga sistem informasi 
pada rumah  sakit, namun sistem informasi yang 
berbasiskan MRP. Selain itu, makalah ini pun 
menjelaskan mengenai bagaimana hasil analisis 
dan perancangan dalam bentuk diagram usecase, 
diagram kelas, serta skema RDF, mengenai konten 
dari semantic IS yang diimplementasikan pada 
MRP pada domain industri kesehatan. 

 
2. Metodologi Penelitian 

Terdapat empat jenis metode yang 
digunakan di dalam makalah ini. Pertama adalah 
metode pendekatan sistem. Di mana metode GST 
digunakan sebagai pendekatan awal untuk 
memahami, menganalisi, dan menggambarkan 
secara sistematis, sistem informasi MRP di domain 
indutri kesehatan (Bertalanffy, 1975). Kedua 
adalah medote pengembangan model. Metode yang 
digunakan di dalam pengembangan model ini 
adalah metode orientasi objek dengan 
menggunakan UML tools (Booch et al. 2007). 
Ketiga adalah metode ontologi yang digunakan 
untuk mendefinisikan sistem informasi MRP 
(terdiri dari sistem, sub-sistem, komponen, objek, 
dan lainnya) dengan menggunakan komponen-
komponen: konsep, fungsi, aksioma, relasi, dan 
instances (Wicaksana, 2004); serta bahasa: 
Resource Description Framework (RDF), skema 
RDF, dan Ontology Web Language (OWL). 
Keempat yaitu metode verifikasi dan validasi 
model. Metode verifikasi yang digunakan adalah 
metode verifikasi formal (Pelanek, 2008). 
Sedangkan metode validasi model yang digunakan 
adalah metode validasi silang (Kohavi, 1995). 
Lebih lanjut, tahapan penelitian yang dilakukan 
dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Kerangka Kerja Penelitian 

 
3. Hasil dan Pembahasan 
3.1 Instansi atau Mitra Usaha 
 Terdapat sembilan jenis mitra usaha 
(langsung dan tidak langsung), pelanggan, dan 
regulator dari runah sakit yang terlibat di dalam 
rantai pasok yang berhasil dianalisis dan dipetakan 
di sini. Kesembilan jenis mitra usaha ini adalah: 
1. Rumah sakit lain (alat kesehatan, 

laboratorium, staf medis dan non-medis); 
rumah sakit lain akan menjadi mitra usaha 
dari rumah sakit utama (rumah sakit yang 
menjadi basis kajian penelitian) dalam rangka 
pertukaran staff atau perlengkapan dan 
peralatan peralatan kesehatan lainnya. Rumah 
sakit dapat saling menyediakan perlengkapan 
dan peralatan kesehatan, serta laboratorium 
dalam rangka menunjang aktivitas usaha 
rumah sakit lain. Selain itu pun, sebuah rumah 
sakit dapat mengirim staf medis (pakar) atau 
dikirim pasien, dalam rangka aktivitas medis 
atau pertolongan pada pasiennya. 

2. Universitas (staf medis dan non-medis); 
universitas merupakan suplier dari sumber 
daya manusia yang dibutuhkan oleh rumah 
sakit, baik berupa staf medis maupun staf non 
medis. 

3. Pasien; pasien merupakan bagian atau level 
rantai pasok yang merupakan pengguna akhir 
dari proses aktivitas usaha medis yang 
dilakukan oleh sebuah rumah sakit. 

4. Keluarga; karena pasien merupakan anggota 
keluarga, maka keluarga dapat dilibatkan 
dalam rangkaian aktivitas usaha medis yang 
dilakukan oleh sebuah rumah sakit. 

5. Lingkungan; lingkungan merupakan tempat 
tinggal keluarga dan pasien yang secara tidak 
langsung dapat merasakan kehadiran dan 
aktivitas usaha medis sebuah rumah sakit. 

6. Pabrik (obat, alat kesehatan, laboratiorium); 
pabrik yang masuk ke dalam rantai pasok di 
dalam domain industri kesehatan terdiri dari 
pabrik obat, peralatan kesehatan, ATK, serta 
perlengkapan labratorium lainnya. 

7. Distributor (obat, alat kesehatan, 
laboratorium, dan alat tulis kantor); distributor 
merupakan intermediari untuk produk yang 
dikirim ke rumah sakit. Beberapa jenis produk 
yang berupa obat, alat kesehatan dan 
perlengkapan laboratorium berasal dari 
pabrik. Sedangkan produk berupa alat tulis 
kantor dapat berasal dari distributor atau 
suplier lain. 

8. Pemerintah (regulasi); pemerintah adalah 
pembuat peraturan dan kebijakan yang 
berkenaan dengan bidang kesehatan. 

9. Rumah sakit itu sendiri. 
 
 
3.2 Aksioma 
 Empat jenis aksioma pelaku rantai pasok 
pada domain industri kesehatan adalah sebagai 
berikut: 

1. Pengiriman produk dan informasi; semua 
perusahaan atau organisasi terkait (terkait 
pada rantai pasok) dapat dipastikan 
melakukan aktivitas usaha pengiriman 
produk dan informasi. 

2. Pelayanan medis; aktivitas ini dilakukan 
oleh rumah sakit, baik rumah sakit utama 
atau mitra usaha. Beberapa jenis 
pelayanan medis yang dilakukan adalah 
general check-up, tes laboratorium, rawat 
inap, rawat jalan, operasi, amputasi, dan 
lain sebagainya. 

3. Pelayanan non-medis; aktivitas ini 
dilakukan oleh organisasi lain selain 
rumah sakit. 

4. Administrasi; semua organisasi yang 
terlibat di dalam MRP pasti melakukan 
aktivitas ini. 

 
3.3 Fungsi 
 Komponen fungsi yang dapat dipetakan 
dan dianalisis pada model standarisasi semantic IS 
untuk MRP di rumah sakit terdapat dua jenis 
fungsi, yaitu: 

1. Suplier; organisasi yang terlibat di dalam 
MRP pasti memiliki fungsi untuk 
mengirim produk, jasa, dan informasi ke 
organisasi lain, serta menerima uang 
(penerimaan pembayaran) dari organisasi 
lainnya. 

2. Pengguna; fungsi ini merupakan kebalikan 
dari fungsi suplier. Setiap organisasi 
merupakan pengguna produk, jasa, dan 
informasi yang dikirim oleh organisasi 
lainnya, serta mengirim uang 
(pembayaran) ke organisasi lainnya. 

 
3.4 Relasi 
 Komponen relasi yang berhasil dipetakan 
dan dianalisis di dalam rangka pengembangan 
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model standarisasi semantic IS untuk MRP pada 
domain industri kesehatan ada dua jenis, yaitu: 

1. Relasi langsung; pasien, distributor, 
pemerintah, rumah sakit lain, serta 
universitas, adalah beberapa organisasi 
dan institusi yang memliki hubungan 
langsung dengan rumah sakit. Organisasi-
organisasi yang mampu dipetakan dan 
dianalisis pada bagian ini merupakan 
organisasi yang menunjang aktivitas usaha 
utama dari rumah sakit, yaitu aktivitas 
usaha medis dari rumah sakit. 

2. Relasi tidak langsung; Pabrik, keluarga, 
dan lingkungan merupakan jenis dan 
institusi organisasi yang tidak 
berhubungan langsung dengan rumah 
sakit, namun juga sangat dibutuhkan 
dalam rangka menunjang aktivitas utama 
rumah sakit. Organisasi atau elemen 
tersebut dibutuhkan dan dipengaruhi oleh 
keberadaan rumah sakit secara tidak 
langsung. 

 
3.5 Konsep 
 Tiga jenis konsep yang dapat diidentifikasi 
dan dianalisis di dalam model standarisasi semantic 
IS adalah: 

1. Teknologi; di antaranya adalah teknologi 
informasi, teknologi komputer, teknologi 
internet, serta teknologi alat kesehatan 
seperti alat operasi, laser, kursi dokter gigi 
dan lain sebagainya. Konsep teknologi ini 
akan menjadi standarisasi proses. Karena, 
keberadaan teknologi ini mampu membuat 
aktivitas atau proses bisnis yang 
dijalankan rumah sakit berjalan secara 
elektronik. 

2. Manajemen; berbagai jenis konsep 
manajemen terlibat di dalam aktivitas 
rantai pasok rumah sakit ini: manajemen 
keuangan, manajemen sumber daya 
manusia, manajemen metode, manajemen 
produk dan produksi, manajemen 
marketing, serta masih banyak lainnya. 
Konsep manajemen ini pun dapat 
digunakan bukan hanya sebagai 
standarisasi proses dan prosedur, namun 
juga standarisasi pendokumentasian 
(documenting) yang dijalankan oleh 
rumah sakit. 

3. Industri; berbagai macam aspek industri 
kesehatan harus dilibatkan di dalam 
standarisasi semantic IS untuk MRP pada 
rumah sakit ini, karena rumah sakit itu 
sendiri tidak terlepas dari domain industri 
kesehatan. Semua aktivitas usaha, baik 
medis maupun non medis, harus secara 
ketat berdasarkan peraturan dan kebijakan 
yang diterapkan oleh pemerintah. 

Konsep standarisasi semantic IS untuk 
MRP di rumah sakit dan diagram usecase-nya 
dapat dilihat pada Gambar 2 dan Gambar 3. 
Terdapat delapan belas elemen, bagian, serta area 
yang mampu dianalisis di dalam pengembangan 
standarisasi semantic IS untuk MRP pada rumah 
sakit ini. Bagian-bagian ini merupakan titik awal 
beranjaknya analisis pengembangan model 
standarisasi semantic IS. Sedangkan dari analisis 
usecase, didapat enam jenis pengguna langsung 
sistem informasi MRP rumah sakit: rumah sakit 
bersangkutan, rumah sakit lain, distributor, 
pemerintah, pasien, dan universitas, yang akan 
secara langsung melakukan empat kelompok besar 
kegiatan: pengiriman produk, pelayanan medis, 
pelayanan non medis, dan administrasi. 

 

 
 

Gambar 2. Konsep Standarisasi Semantic IS untuk 
MRP di Rumah Sakit 

 
 

Pelayanan Medis

Pengguna

Rumah Sakit

Pasien Pemerintah

Distributor

Universitas Rumah Sakit Lain Pengiriman Produk

Pelayanan Non Medis

Administrasi

Semantic IS MRP

 
Gambar 3. Diagram Usecase Semantic IS untuk 

MRP di Rumah Sakit 
 
 Secara umum, MRP pada rumah sakit 
terdiri dari 20 kelas, baik merupakan kelas utama 
atau pun kelas turunan; serta 2 jenis utilitas. 
Analisis mengenai keterkaitan antar kelas di dalam 
sistem MRP di rumah sakit ini dapat dilihat pada 
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Gambar 4. Setiap kelas terdiri dari berbagai macam 
atribut dan operasi.  

 

 
Gambar 4. Kelas Diagram Umum Sistem MRP 

pada Rumah Sakit 
 

Selanjutnya, skema RDF dapat dilihat 
pada Gambar 5. Notasi lingkaran elips 
menggambarkan kelas yang terlibar di dalam 
sistem informai MRP pada rumah sakit. Di mana, 
rumah sakit utama dijadikan acuan analisis untuk 
membuat skema RDF ini. Pada skeme RDF ini 
terdapat 19 jenis kelas, disesuaikan dengan diagram 
kelas yang terdapat pada Gambar 4. Notasi elips ini 
pun dapat mengartikan objek atau kelompok atribut 
tertentu. Namun dari hasil analisis yang telah 
dilakukan, objek dan kelompok atribut tidak 
didapat. Anak panah menunjukkan keterangan 
bagian dari kelas yang ditunjuk (subClassOF), dan 
juga menunjukkan jenis atribut yang dibutuhkan 
oleh Kelas yang ditunjuk dari kelas yang 
menunjuknya. Biasanya atribut ini merupakan 
primary key (jika di dalam keterangan basis data) 
yang terdapat pada kelas yang menunjuk. 
 
 

Rdfs:
rumahSakitUtama

Rdfs: Pasien

Rdf: jenisPelayanan

Rdfs: Produk

Rdf: jenisProduk

Rdfs: Pelayanan

Rdfs: Obat

Rdfs: alatKesehatan

Rdfs: 
subClassOF

Rdfs: Distributor

Rdf: 
orderPembelian

Rdf: 
jenisProduk

Rdfs: 
subClassOF

Rdfs: 
subClassOF

Rdfs: Pabrik

Rdf: 
orderPembelian

Rdf: 
jenisProduk

Rdfs: Keluarga

Rdf: nomorIdentitas

Rdfs: Lingkungan

Rdf: nomorIdentitas

Rdfs: karyawan

Rdf: 
jenisKaryawan, 
idKaryawan

Rdfs: karyawanMedis
Rdfs:

karyawanNonMedis

Rdfs: subClassOF
Rdfs: subClassOf

Rdfs: rumahSakit

Rdf: 
orderKebutuhan, 

idKaryawan

Rdf: 
jenisKaryawan, 
idKaryawan

Rdfs: Universitas

Rdf: 
jenisKaryawan, 
idKaryawan

Rdf: idUniversitas

Rdfs: Peraturan

Rdfs: Pemerintah

Rdfs: 
jenisPeraturan, 
jenisKebijakan, 
idPemerintah

Rdfs: Kebijakan

Rdfs: 
subClassOfRdfs: 

subCalssOf

Rdfs: ATK
Rdfs: 

subClassOf

rekamMedis

idPasien

idRekamMedis

 
Gambar 5. Skema RDF untuk MRP pada Rumah 

Sakit 
 
4. Kesimpulan dan Saran 
4.1 Kesimpulan 
 Delapan belas jenis bagian, elemen, atau 
area yang mampu dipetakan di dalam analisis 
pemodelan standarisasi semantic IS ini berhasil 
dikelompokkan menjadi lima komponen: instances, 
aksioma, fungsi, relasi, dan konsep. Sedangkan dari 
hasil analisis usecase yang dilakukan, terdapat 
enam jenis pengguna langsung: rumah sakit 
bersangkutan, rumah sakit lain, distributor, 
pemerintah, pasien, dan universitas; serta empat 
kelompok besar kegiatan: pengiriman produk, 
pelayanan medis, pelayanan non medis, dan 
administrasi. 
 Dari hasil analisis diagram kelas, terdapat 
20 kelas dan 2 utilitas (sejenis metode operasi) 
yang dibutuhkan (secara umum) untuk membangun 
sebuah sistem informasi MRP pada rumah sakit 
dengan pendekatan pemodelan standarisasi 
semantic IS. Hasil analisis dengan menggunakan 
skema RDF, dapat dilihat bahwa acuan kelas utama 
yang digunakan adalah kelas rumahSakitUtama. 
Keterlibatan kode utama dari setiap kegiatan, akan 
menjadi basis pembentukan semantic IS yang 
dimaksud. 
 
4.2 Saran 
 Pengembangan lebih lanjut, berupa: 
perancangan (standarisasi definisi, prosedur, 
proses, serta kebutuhan sistem dan pengguna), 
implementasi sistem informasi berbasis komputer, 
serta verifikasi dan validasi;  akan model semantic 
IS untuk MRP pada rumah sakit ini dapat 
dilanjutkan. 
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Abstrak 

Implementasi inverted index yang diterapkan pada kebanyakan sistem pemerolehan informasi dan mesin pencari 
web dapat diterapkan menggunakan DBMS untuk memperoleh kelebihan yang ditawarkan. Operasi SQL dengan 
operasi relational algebra dicoba diterapkan pada ORDBMS dan RDBMS untuk mendukung query seperti yang 
diharapkan saat menggunakan inverted index. Unjuk kerja operasi boolean dasar dalam ORDBMS dan RDBMS 
yang diamati dalam eksperimen di laboratorium telah dilakukan pada penelitian-penelitian sebelumnya. Dalam 
paper ini peneliti mencoba membandingkan unjuk kerja penerapan inverted index ke dalam ORDBMS vs 
RDBMS untuk mendukung model pemerolehan boolean untuk operasi dasar AND, OR dan NOT. Hasil 
pengamatan perbandingan unjuk kerja menggunakan spesifikasi sistem yang digunakan menunjukkan semakin 
besar jumlah df kata dari corpus yang digunakan dengan satu sampai tujuh operand untuk operator AND, OR 
dan NOT maka teknologi ORDBMS memberikan waktu akses yang semakin lebih baik dibandingkan dengan 
teknologi RDBMS namun hal ini tidak berlaku untuk kelompok df kata 1-2. Dengan semakin bertambahnya 
jumlah operand dari satu sampai tujuh untuk operator AND, NOT, dan OR untuk kelompok df kata ±2500 dan 
±5000 maka teknologi ORDBMS memberikan waktu akses yang semakin lebih baik dibandingkan dengan 
teknologi RDBMS. Untuk kelompok df kata lebih besar dari 2500 ORDBMS menawarkan kemampuan yang 
lebih baik sebagai alternatif implementasi inverted index daripada RDBMS. 
 
Kata kunci : inverted index, pemerolehan boolean, dbms, ordbms 
 
 
 
 
 
1. Pendahuluan  
1.1 Latar Belakang  
 

Sistem pemerolehan informasi membantu 
pemakai untuk mendapatkan informasi yang 
dibutuhkan. Kebanyakan sistem pemerolehan 
informasi dan mesin pencari web menerapkan 
inverted index yang terbukti sangat efisien untuk 
menjawab query [1].  Inverted index dapat 
diterapkan ke dalam Database Management System  
(DBMS) dengan beberapa kelebihan yang 
ditawarkan [9]. Dalam paper ini penerapan inverted 
index pada Relasional Database Management 
System (RDBMS) [3] dan Obyek Relasional 
Database Management System (ORDBS)  [4] 
dibandingkan berdasarkan hasil eksperimen 
laboratorium.   

Perluasan skema indeks dengan perluasan 
tambahan kolom maupun relasi untuk melebarkan 
spektrum dari fungsional yang ditawarkan dapat 
dilakukan dengan mudah menggunakan DBMS. 
Lapisan fisik ditangani DBMS memungkinkan tidak 

diperlukan pembuatan dan penggabungan indeks 
partial untuk mengkonstruksi indeks dari sebuah 
corpus yang besar sehingga dapat menggunakan 
indeks tunggal. Menggunakan RDBMS 
memungkinkan operasi merubah maupun 
menghapus banyak dokumen yang mahal dalam 
sebuah inverted index dapat dilakukan lebih efisien 
[9]. Sedangkan ORDBMS menggunakan collections 
mempunyai struktur data yang mirip dengan 
inverted indeks untuk melakukan operasi ini. Sistem 
pemerolehan informasi klasik membedakan  indeks 
untuk menjawab query dan indeks untuk 
memperbarui, dengan DBMS perbedaan dan 
duplikasi indeks untuk menjawab query dan indeks 
untuk memperbarui ini  tidak diperlukan. 
Kemampuan DBMS yang dapat mendukung sistem 
multicore dan cluster dapat langsung dimanfaatkan 
sistem pemerolehan informasi berbasis DBMS [9].   

Implementasi inverted index menggunakan 
RDBMS untuk mendapatkan kelebihan di atas juga 
harus memperhatikan beberapa hal [9]. 
Implementasi ini akan menempati lebih banyak 

No Makalah : 265
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ruang penyimpan daripada sebuah inverted index. 
Dalam inverted index, data berbentuk (t, occ) 
dimana t adalah term atau kata dan occ adalah 
occurrence atau dokumen (d) dari t dalam corpus. 
Data (t,{d1,d3,d5}) dalam sebuah RDBMS akan 
direpresentasikan dalam tiga tuple [t,d1], [t,d3], [t,d5] 
sehingga terjadi duplikasi t yang berakibat 
pemborosan ruang penyimpanan. Penggunaan ruang 
penyimpan yang lebih besar ini mengakibatkan 
waktu tanggapan query  akan lebih tinggi untuk 
DBMS yang berdasarkan indeks, karena semakin 
banyak melakukan operasi I/O. Dengan penerapan 
ORDBMS menggunakan collections pemborosan 
ruang penyimpan ini dapat dihindari. Hal ini karena 
data (t,{d1,d3,d5}) dapat disimpan dalam sebuah 
tuple dengan collections untuk menampung data 
{d1,d3,d5} seperti pada struktur inverted index.  

Dalam sistem RDBMS akses document-based 
dapat dilakukan dengan lebih cepat. Namun struktur 
data inverted index berbentuk (t,{d1,d3,d5}) 
menawarkan akses term-based yang lebih efisien 
untuk melakukan perhitungan jawaban dari sebuah 
indeks [9]. Struktur data ORDBMS dengan 
penerapan menggunakan collections untuk 
penerapan inverted index mempunyai struktur data 
yang mirip dengan struktur data inverted index  
klasik ini. 

Struktur data inverted index digunakan dalam 
model pemerolehan boolean (boolean retrieval). 
Model ini merupakan model utama yang digunakan 
oleh penyedia informasi besar selama tiga dekade 
sampai awal 1990, tetapi sistem ini tidak hanya 
menggunakan operasi boolean dasar (AND, OR, dan 
NOT) [6].  

Implementasi inverted index dengan sistem 
RDBMS untuk mendukung model pemerolehan 
boolean  menunjukkan peningkatan lama waktu 
akses yang linear dengan penambahan sampai enam 
operator dengan menggunakan corpus berita 
teknologi sebanyak 5.336 dokumen dengan 
1.903.001 baris hasil representasi inverted index ke 
dalam RDBMS [3]. Dengan menggunakan sistem 
ORDBMS juga menunjukkan peningkatan lama 
waktu akses yang linear dengan penambahan sampai 
enam operator dengan menggunakan corpus berita 
teknologi sebanyak 5.336 dokumen yang 
menghasilkan 51262 baris term untuk penerapan 
inverted index ke dalam ORDBMS dengan nested 
table collections [4].  

 
1.2 Tujuan  

 
Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan 

unjuk kerja penggunaan konsep relational algebra 
untuk menjawab query dalam implementasi inverted 
index  menggunakan RDBMS vs. ORDBMS seperti 
yang diharapkan saat  menggunakan inverted index 
klasik untuk model pemerolehan boolean dengan 
operasi boolean dasar.   

Penelitian ini bermanfaat sebagai alternatif 
penerapan inverted index ke dalam teknologi DBMS 
yang  lebih efisien untuk memperoleh kelebihan 
yang ditawarkannya. 

 
1.3 Metode Penelitian  

 
Dalam penelitian ini dilakukan tahap-tahap 

eksperimen dalam laboratorium sebagai berikut: 
1. Studi pustaka penerapan konsep relational 

algebra untuk menjawab query dalam RDBMS 
dan ORDBMS seperti yang diharapkan saat  
menggunakan inverted index untuk model 
pemerolehan boolean dengan operasi boolean 
dasar.   

2. Pengumpulan dokumen-dokumen sebagai corpus 
diambil dari berita-berita Kompas Tekno [5].   

3. Implementasi penerapan konsep relational 
algebra yang telah dibahas dalam landasan teori 
menggunakan teknologi RDBMS dan ORDBMS 
untuk mendukung inverted index. 

4. Pengamatan unjuk kerja waktu query dan jumlah 
hasil query menggunakan SQL RDBMS [3] dan 
SQL ORDBMS [4] sebagai implementasi pada 
langkah 3 untuk operasi  AND, OR dan NOT 
dilakukan pada tiga kelompok kata berdasarkan 
jumlah dokumen yang memenuhi suatu kata atau 
document frequencies (df). Ketiga kelompok kata 
ini adalah kelompok kata yang mempunyai df 1 
sampai 2, df kurang lebih 2500 dan df kurang 
lebih 5000. Operasi AND, OR dan NOT 
dilakukan dengan menggunakan 1 sampai 7 
operand kata atau dengan kata lain menggunakan 
0 sampai 6 operator. 

5. Hasil yang diperoleh dari implementasi inverted 
index menggunakan ORDBMS akan 
dibandingkan dengan hasil implementasi inverted 
index menggunakan RDBMS yang telah 
dilakukan pada langkah  4. 

 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

sebuah komputer dengan spesifikasi sebagai berikut: 
a. Perangkat lunak 
 Sistem operasi, Microsoft Windows XP SP2, 

Oracle 10G Release 2 [8], Oracle SQL Developer 
(2.1.1.64) [8], Java JDK 1.6.0 dan JDBC [8], 
Netbeans 6.1 [7]. 

b. Perangkat keras 
 Prosesor Intel Core 2 Quad 6600, Memori RAM 

2 GB/5300 DDR2, Hardisk 160 GB SATA 2, 
Motherboard chipset Intel DP35DP. 

 
2. Landasan Teori 
 
2.1 Collection dalam Object Relational Database 

Management System  
 

ORDBMS merupakan perluasan teknologi 
RDBMS yang memiliki sifat berbasis obyek seperti 
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user-extensible type. Fasilitas ini merupakan 
perluasan obyek dari SQL dalam standard SQL:2003 
(Standard 1999 dan standard 2003). Salah satu 
perluasan ini adalah tipe collection yang dapat 
digunakan untuk menyimpan banyak nilai dalam 
sebuah kolom tunggal dari sebuah tabel yang akan 
menghasilkan nested table dimana sebuah kolom 
dalam sebuah tabel dapat berisi tabel yang lain [2]. 

Multiset adalah sebuah tipe collection dengan 
elemen yang tidak terurut dan memungkinkan 
adanya duplikasi. Multiset tidak dibatasi oleh ukuran 
maksimum yang ditentukan di awal seperti yang ada 
pada array. Operator khusus diperlukan untuk 
mengkonversi sebuah multiset ke sebuah tabel [2]. 

Untuk mendukung multiset, Oracle 
menyediakan tipe data nested table. Operator 
TABLE digunakan untuk memperlakukan sebuah 
nested table seperti tabel biasa dalam melakukan 
operasi DML. Karena elemen dalam sebuah nested 
table tidak urut, Oracle menyediakan fasilitas indeks 
pada nested table [8].  

 
2.2 Relational algebra untuk Inverted index  

 
Representasi struktur data inverted index  pada 

Gambar 1 menunjukkan dictionary yang berisi 
kumpulan term (t) dengan masing-masing term 
mempunyai posting list yang berisi kumpulan 
document (d). Setiap posting list dapat 
direpresentasikan t,{d1,d3,d5}. 

Dibandingkan dengan implementasi 
menggunakan RDBMS, struktur data nested table 
dari ORDBMS Oracle di atas sesuai dengan 
representasi inverted index ini (t,{d1,d3,d5}). Hal ini 
karena dalam RDBMS, struktur data yang digunakan 
harus diubah menjadi  tiga tuple [t,d1], [t,d3], [t,d5] 
yang membutuhkan duplikasi sebanyak d untuk t 
[9]. 

 
Gambar 1. Representasi inverted index [6] 

 
Untuk inverted index yang disajikan pada 

Gambar 1, dapat dilakukan operasi-operasi boolean 
dasar. Operasi model pemerolehan boolean dasar ini 
meliputi operasi AND, OR dan NOT. Operasi AND 
dengan n operand akan melibatkan n posting list. 
Operasi Brutus AND Calpurnia dapat dilakukan 
dengan algoritma interseksi untuk kedua posting list 
Brutus dan Calpurnia seperti tersaji pada Gambar 2 
yang menghasilkan dokumen 2 dan 8. 

Salah satu alternatif implementasi operator 
AND untuk representasi data dalam RDBMS 
maupun nested table dari ORDBMS dari inverted 
index seperti tersaji pada Gambar 1, dapat memakai 
operasi intersection [2] menggunakan operasi dasar 
persamaan (1), operasi ini dapat diimplementasikan 

menggunakan operator INTERSECT  pada operasi 
SQL. 

 
SR                                      (1) 

 

 
Gambar 2. Algoritma interseksi dua posting list p1, p2 [2] 

 
Dalam implementasi operator OR untuk 

representasi data dalam RDBMS dari inverted index 
seperti tersaji pada Gambar 1, operasi boolean dasar 
OR untuk model pemerolehan boolean dapat 
langsung diterapkan pada predikat dari perintah 
SQL. Namun untuk ORDBMS dengan collection 
penerapan operasi boolean dasar OR melibatkan 
operasi cartesian product yang kurang efisien, 
sehingga  operasi UNION yang disimbolkan pada 
persamaan (2) digunakan [2]. 

 
SR                          (2) 

 
Implementasi operator NOT untuk representasi 

data dalam RDBMS maupun nested table dari 
ORDBMS dari inverted index seperti tersaji pada 
Gambar 1, dapat dilakukan dengan menggunakan 
operasi set difference relational algebra seperti 
tersaji pada Gambar 3. Operasi set difference 
mendefinisikan suatu relasi yang berisi tuple dalam 
relasi R tetapi tidak di S. Operasi ini disimbolkan 
dengan persamaan (3) [2]. Implementasi dari operasi 
ini dapat menggunakan operator MINUS dari SQL. 

 
SR                          (3) 

 

 
Gambar 3. Representasi set difference relational algebra  [2] 

 
3. Hasil Penelitian dan Pembahasan  

 
3.1 Data yang Digunakan  
 

Struktur Tabel TECHNO yang digunakan pada 
percobaan menggunakan teknologi RDBMS 
disajikan pada Gambar 4. Tabel ini terdiri dari 
kolom WORD untuk mewakili kata dan kolom 
DOCUMENT_ID untuk mewakili dokumen berupa 
id. Untuk membangkitkan indeks, kedua kolom ini 
digunakan sebagai primary key. 
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Menggunakan 5336 dokumen Kompas Tekno, 
didapatkan 51262 kata yang berbeda yang 
menghasilkan 1903001 baris hasil representasi 
inverted index ke dalam RDBMS Tabel TECHNO. 
Panjang kata yang dihasilkan dari 2 sampai 19 huruf.  

 

 
Gambar 4. Struktur Tabel TECHNO dalam RDBMS  [3] 

 

Untuk struktur Tabel TECHNO yang 
digunakan pada percobaan menggunakan teknologi 
ORDBMS disajikan pada Gambar 5. Tabel ini terdiri 
dari kolom WORD untuk mewakili kata dan kolom 
DOCUMENTS_ID bertipe data nested table yang 
merepresentasikan posting list untuk menyimpan 
dokumen berupa id. Untuk membangkitkan indeks, 
kolom WORD digunakan sebagai primary key pada 
tabel TECHNO. Sedangkan DOCUMENT_ID 
digunakan sebagai primary key pada nested table 
DOCUMENTS_ID.  

 
Gambar 5. Struktur Tabel TECHNO dalam ORDBMS [4] 

 
3.2 Hasil Percobaan  

 
Operasi AND, OR dan NOT dilakukan dengan 

operasi SQL menggunakan teknologi RDBMS dan 
ORDBMS yang disajikan pada Tabel 1. Pada tabel 
1, untuk operasi AND, OR dan NOT  ini digunakan 
operand ‘term1’ dan ‘term2’. Pengamatan waktu 
query yang dilakukan untuk ketiga operasi ini 
menggunakan jumlah operand satu sampai tujuh 
‘term’ atau dengan kata lain jumlah operator 
boolean yang digunakan dari nol sampai enam untuk 
ketiga kelompok df. 

Hasil pengamatan waktu query yang diperoleh 
untuk operasi AND menggunakan satu sampai tujuh 
operand untuk ketiga kelompok df menggunakan 
teknologi RDBMS dan ORDBMS disajikan pada 
Tabel 2. Representasi dalam bentuk grafik waktu 
query terhadap jumlah operand untuk operator AND 
untuk kelompok df kata 1-2, ±2500 dan ±5000 
menggunakan teknologi RDBMS dan ORDBMS  
disajikan pada  Gambar 6. 

Dari hasil pengamatan waktu query pada 
Gambar 6, untuk operator AND dengan jumlah df 
kata 1-2 memperlihatkan waktu akses menggunakan 
teknologi RDBMS lebih baik dari pada 
menggunakan teknologi ORDBMS, namun dengan  

jumlah df kata ±2500 dan ±5000 memperlihatkan 
waktu akses menggunakan teknologi ORDBMS 
lebih baik dari pada menggunakan teknologi 
RDBMS. Dari Tabel 2 terlihat perbaikan waktu 
akses penggunaan teknologi ORDBMS ini, untuk 
satu operand AND (atau tanpa operator AND) 
dengan jumlah df kata ±2500 terjadi peningkatan 
waktu akses sebesar 1,56 kali lebih cepat (dari 0,235 
menjadi  0,151) sedangkan  dengan  jumlah df kata 
±5000 terjadi peningkatan waktu akses sebesar 1,99 
detik kali lebih cepat (dari 0,426 menjadi  0,214). 
Untuk tujuh operand AND dengan jumlah df kata 
±2500 terjadi peningkatan waktu akses sebesar 2,60 
kali lebih cepat (dari 0,745 menjadi  0,287) 
sedangkan  dengan  jumlah df kata ±5000 terjadi 
peningkatan waktu akses sebesar 3,26 kali lebih 
cepat (dari 1,547 menjadi  0,474). Hal ini 
memperlihatkan bahwa semakin besar jumlah df 
kata dengan satu sampai tujuh operand untuk 
operator AND maka teknologi ORDBMS 
memberikan waktu akses yang semakin lebih baik 
dibandingkan dengan teknologi RDBMS. 

 
Tabel 1. Perintah SQL operasi AND, OR dan NOT  

 
 
Tabel 2. Waktu query operasi AND dengan 1 sampai 7 operand 
kata untuk ketiga kelompok df kata  

 

 
Gambar 6. Grafik waktu query terhadap jumlah operand (AND) 

 
Dari Tabel 2 juga terlihat perbaikan waktu 

akses penggunaan teknologi ORDBMS saat terjadi 
penambahan jumlah operator. Untuk jumlah df kata 
±2500 dengan satu operand AND (atau tanpa 
operator AND) terjadi peningkatan waktu akses 
sebesar 1,56 kali lebih cepat (dari 0,235 menjadi  
0,151)  sedangkan dengan tujuh operand AND 
terjadi peningkatan waktu akses sebesar 2,60 kali 
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lebih cepat (dari 0,745 menjadi  0,287). Untuk 
jumlah df kata ±5000 dengan satu operand AND 
terjadi peningkatan waktu akses sebesar 1,99 detik 
kali lebih cepat (dari 0,426 menjadi  0,214)  
sedangkan dengan tujuh operand AND terjadi 
peningkatan waktu akses sebesar 3,26 kali lebih 
cepat (dari 1,547 menjadi  0,474). Hal ini 
memperlihatkan bahwa dengan penambahan jumlah 
operand dari satu sampai tujuh dalam operator AND 
untuk kelompok df kata ±2500 dan ±5000 maka 
teknologi ORDBMS memberikan waktu akses yang 
semakin lebih baik dibandingkan dengan teknologi 
RDBMS. 

Tabel 3. Waktu query operasi OR dengan 1 sampai 7 operand 
kata untuk ketiga kelompok df kata 

 
 

 
Gambar 7. Grafik waktu query terhadap jumlah operand (OR) 

 
Dari hasil pengamatan waktu query pada 

Gambar 7, untuk operator OR dengan jumlah df kata 
1-2 memperlihatkan waktu akses menggunakan 
teknologi RDBMS lebih baik dari pada 
menggunakan teknologi ORDBMS, namun dengan  
jumlah df kata ±2500 dan ±5000 memperlihatkan 
waktu akses menggunakan teknologi ORDBMS 
lebih baik dari pada menggunakan teknologi 
RDBMS. Dari Tabel 3 terlihat perbaikan waktu 
akses penggunaan teknologi ORDBMS ini, untuk 
satu operand OR (atau tanpa operator OR) dengan 
jumlah df kata ±2500 terjadi peningkatan waktu 
akses sebesar 1,56 kali lebih cepat (dari 0,235 
menjadi  0,151) sedangkan  dengan  jumlah df kata 
±5000 terjadi peningkatan waktu akses sebesar 1,99 
kali lebih cepat (dari 0,426 menjadi  0,214). Untuk 
tujuh operand OR dengan jumlah df kata ±2500 
terjadi peningkatan waktu akses sebesar 2,23 kali 
lebih cepat (dari 1,000 menjadi  0,448) sedangkan  
dengan  jumlah df kata ±5000 terjadi peningkatan 
waktu akses sebesar 4,39 kali lebih cepat (dari 1,989 
menjadi  0,453). Hal ini memperlihatkan bahwa 
semakin besar jumlah df kata dengan satu sampai 
tujuh operand untuk operator OR maka teknologi 
ORDBMS memberikan waktu akses yang semakin 
lebih baik dibandingkan dengan teknologi RDBMS.  

Dari Tabel 3 juga terlihat perbaikan waktu 
akses penggunaan teknologi ORDBMS saat terjadi 
penambahan jumlah operator. Untuk jumlah df kata 
±2500 dengan satu operand OR (atau tanpa operator 
OR)  terjadi peningkatan waktu akses sebesar 1,56 
kali lebih cepat (dari 0,235 menjadi  0,151)  
sedangkan dengan tujuh operand OR terjadi 
peningkatan waktu akses sebesar 2,23 kali lebih 
cepat (dari 1,000 menjadi  0,448). Untuk jumlah df 
kata ±5000 dengan satu operand OR terjadi 
peningkatan waktu akses sebesar 1,99 detik kali 
lebih cepat (dari 0,426 menjadi  0,214)  sedangkan 
dengan tujuh operand OR terjadi peningkatan waktu 
akses sebesar 4,39 kali lebih cepat (dari 1,989 
menjadi  0,453). Hal ini memperlihatkan bahwa 
dengan penambahan jumlah operand dari satu 
sampai tujuh dalam operator OR untuk kelompok df 
kata ±2500 dan ±5000 maka teknologi ORDBMS 
memberikan waktu akses yang semakin lebih baik 
dibandingkan dengan teknologi RDBMS. 

Dari hasil pengamatan waktu query pada 
Gambar 8, untuk operator NOT dengan jumlah df 
kata 1-2 memperlihatkan waktu akses menggunakan 
teknologi RDBMS lebih baik dari pada 
menggunakan teknologi ORDBMS, namun dengan  
jumlah df kata ±2500 dan ±5000 memperlihatkan 
waktu akses menggunakan teknologi ORDBMS 
lebih baik dari pada menggunakan teknologi 
RDBMS. Dari Tabel 4 terlihat perbaikan waktu 
akses penggunaan teknologi ORDBMS ini, untuk 
satu operand NOT (atau tanpa operator NOT) 
dengan jumlah df kata ±2500 terjadi peningkatan 
waktu akses sebesar 1,56 kali lebih cepat (dari 0,235 
menjadi  0,151) sedangkan  dengan  jumlah df kata 
±5000 terjadi peningkatan waktu akses sebesar 1,99 
kali lebih cepat (dari 0,426 menjadi  0,214). Untuk 
tujuh operand NOT dengan jumlah df kata ±2500 
terjadi peningkatan waktu akses sebesar 2,57 kali 
lebih cepat (dari 0,734 menjadi  0,286) sedangkan  
dengan  jumlah df kata ±5000 terjadi peningkatan 
waktu akses sebesar 5,94 kali lebih cepat (dari 1,698 
menjadi  0,286). Hal ini memperlihatkan bahwa 
semakin besar jumlah df kata dengan satu sampai 
tujuh operand untuk operator NOT maka teknologi 
ORDBMS memberikan waktu akses yang semakin 
lebih baik dibandingkan dengan teknologi RDBMS.  

Dari Tabel 4 juga terlihat perbaikan waktu 
akses penggunaan teknologi ORDBMS saat terjadi 
penambahan jumlah operator. Untuk jumlah df kata 
±2500 dengan satu operand NOT (atau tanpa 
operator NOT) terjadi peningkatan waktu akses 
sebesar 1,56 kali lebih cepat (dari 0,235 menjadi  
0,151)  sedangkan dengan tujuh operand NOT 
terjadi peningkatan waktu akses sebesar 2,57 kali 
lebih cepat (dari 0,734 menjadi  0,286). Untuk 
jumlah df kata ±5000 dengan satu operand NOT 
terjadi peningkatan waktu akses sebesar 1,99 detik 
kali lebih cepat (dari 0,426 menjadi  0,214)  
sedangkan dengan tujuh operand NOT terjadi 
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peningkatan waktu akses sebesar 5,94 kali lebih 
cepat (dari 1,698 menjadi  0,286). Hal ini 
memperlihatkan bahwa dengan penambahan jumlah 
operand dari satu sampai tujuh dalam operator NOT 
untuk kelompok df kata ±2500 dan ±5000 maka 
teknologi ORDBMS memberikan waktu akses yang 
semakin lebih baik dibandingkan dengan teknologi 
RDBMS. 

Tabel 4. Waktu query operasi NOT dengan 1 sampai 7 operand 
kata untuk ketiga kelompok df kata  

 

 
Gambar 8. Grafik waktu query terhadap jumlah operand (NOT) 

 
Pada Gambar 8 terlihat bahwa untuk kelompok 

df  kata ±5000 dengan teknologi ORDBMS untuk 
dua operand dalam operator NOT mempunyai waktu 
akses yang lebih baik dibandingkan dengan satu 
operand (atau tanpa operator NOT). Hal ini 
disebabkan karena saat menggunakan dua operand 
untuk operator  NOT terjadi penurunan hasil query 
yang menyolok yaitu dari 5336 dokumen untuk satu 
operand menjadi nol dokumen untuk dua operand 
yang berakibat pada penurunan waktu akses yang 
menyolok. Namun untuk peningkatan penggunaan 
dari dua sampai tujuh operand untuk operand NOT, 
waktu akses bertambah dengan semakin 
meningkatnya jumlah operand yang digunakan. Hal 
ini juga menjelaskan bahwa untuk peningkatan 
penggunaan dari dua sampai tujuh operand untuk 
operand NOT maka waktu akses kelompok df kata 
±5000 yang mempunyai hasil query nol dokumen 
terlihat sedikit lebih baik dibandingkan dengan 
kelompok df kata ±2500 yang mempunyai hasil 
query (lebih dari nol) dokumen.  Hal ini disebabkan 
karena jumlah hasil query juga berpengaruh pada 
waktu akses. 

 
4. Kesimpulan 

Pada penerapan inverted index ke dalam 
RDBMS dan ORDBMS yang mempunyai kelebihan 
yang ditawarkan oleh DBMS untuk mendukung 
model pemerolehan boolean dengan operasi dasar 
AND, OR dan NOT menggunakan corpus 5336 
dokumen berita teknologi yang menghasilkan 51262 

kata yang berbeda  dan 1903001  baris hasil 
representasi inverted index ke dalam RDBMS 
menunjukkan hasil di bawah ini. 

Untuk operator AND, OR dan NOT dengan 
jumlah df kata 1-2 memperlihatkan waktu akses 
menggunakan teknologi RDBMS lebih baik dari 
pada menggunakan teknologi ORDBMS, namun 
dengan  jumlah df kata ±2500 dan ±5000 
memperlihatkan waktu akses menggunakan 
teknologi ORDBMS lebih baik dari pada 
menggunakan teknologi RDBMS. 

 Semakin besar jumlah df kata dari corpus yang 
digunakan dengan satu sampai tujuh operand untuk 
operator AND, OR dan NOT maka teknologi 
ORDBMS memberikan waktu akses yang semakin 
lebih baik dibandingkan dengan teknologi RDBMS.     

Dengan semakin bertambahnya jumlah operand 
dari satu sampai tujuh untuk operator AND, NOT, 
dan OR untuk kelompok df kata ±2500 dan ±5000 
maka teknologi ORDBMS memberikan waktu akses 
yang semakin lebih baik dibandingkan dengan 
teknologi RDBMS. 

Untuk kelompok df kata lebih besar dari 2500 
ORDBMS menawarkan kemampuan yang lebih baik 
sebagai alternatif implementasi inverted index 
daripada RDBMS. 
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Abstrak 

Pada dasarnya, pembuatan form masukan aplikasi Web bukan merupakan pekerjaan yang sulit, tetapi waktu 
yang diperlukan untuk pembuatannya sebanding dengan cacah macam transaksi yang disediakan oleh aplikasi 
Web tersebut. Untuk mempersingkat waktu pembuatan form masukan, penulis mengembangkan suatu perkakas 
perangkat lunak untuk pembuatan form masukan aplikasi Web secara otomatis. Perkakas ini menerima masukan 
berupa perintah SQL INSERT termodifikasi. Perkakas ini memberikan keluaran berupa kode program tampilan 
form masukan dan kode program penanganan data yang diberikan melalui form masukan tersebut. Modifikasi 
perintah SQL INSERT yang dilakukan adalah penambahan kemampuan definisi variabel dan kemungkinan 
nilainya. Nilai variabel bisa (i) tanpa kekangan; (ii) merujuk ke satu nilai dari suatu daftar nilai, dalam hal ini 
adalah hasil perintah SQL SELECT pada tabel lain; atau (iii) berupa pilihan Boolean. Dalam form masukan yang 
dihasilkan, pemasukan nilai variabel tanpa kekangan dilakukan melalui medan teks; nilai variabel yang merujuk 
ke suatu daftar nilai dilakukan melalui kotak pilihan; dan nilai variabel yang berupa pilihan Boolean dilakukan 
melalui sebagai tombol opsi. Perintah SQL INSERT termodifikasi yang dapat diterima oleh perkakas ini berasal 
dari perintah standard SQL-92 dan perluasan perintah pada MySQL. 
 
Kata kunci : form masukan, aplikasi web, pembuatan secara otomatis, SQL INSERT termodifikasi, model-
driven engineering, kerangka kerja pengembangan cepat  
 
 
 
1. Pendahuluan  
 

Web bukan lagi sekedar media berbagi 
informasi, tetapi telah berkembang menjadi 
infrastruktur penyediaan layanan, mulai dari layanan 
pembelajaran, belanja, pemesanan tiket, hingga 
perbankan. Layanan-layanan tersebut diwujudkan 
dalam bentuk transaksi antara pengguna sebagai 
peminta layanan dan aplikasi Web sebagai penyedia 
layanan. Form masukan digunakan oleh aplikasi 
Web untuk menerima data dari pengguna untuk 
disimpan dan kemudian diproses.  

Cacah form masukan pada suatu aplikasi Web 
sebanding dengan cacah macam transaksi yang 
disediakan oleh aplikasi tersebut. Semakin besar 
aplikasi, semakin banyak form masukan yang harus 
disediakan. Pembuatan form masukan bukan 
merupakan pekerjaan yang sulit, tetapi pembuatan 
banyak form masukan secara manual akan memakan 
banyak waktu pengembangan aplikasi. Perkakas 
perangkat lunak dapat dibuat dan digunakan untuk 
mempercepat pembuatan form masukan.  

Makalah ini memaparkan pengembangan suatu 
perkakas perangkat lunak untuk pembuatan form 
masukan aplikasi Web secara otomatis dari suatu 

perintah SQL (Structured Query Language) 
INSERT yang telah dimodifikasi. Perkakas ini 
merupakan bagian penting dari kerangka kerja 
pengembangan secara cepat (rapid development 
framework) yang diusulkan pada [2][3].  

Makalah ini disusun dalam sistematika 
penulisan sebagai berikut. Bagian 2 menyajikan 
beberapa rekomendasi yang bisa digunakan dalam 
pengembangan aplikasi Web. Bagian 3 menyajikan 
kerangka kerja yang bertujuan mempersingkat waktu 
proses pengembangan suatu aplikasi Web. 
Pembuatan form secara otomatis yang dipaparkan 
dalam makalah ini merupakan bagian penting dari 
kerangka kerja tersebut. Bagian 4 menuturkan 
metode yang digunakan dalam pengembangan 
perkakas untuk pembuatan form masukan secara 
otomatis dari perintah SQL INSERT termodifikasi. 
Bagian 5 menyajikan hasil pengujian dan 
pembahasannya. Bagian 6 menutup makalah ini 
dengan kesimpulan dan rencana tindak lanjut 
mendatang. 
 
2. Model-Driven Engineering dalam 

Pengembangan Aplikasi Web 
 

No Makalah : 266
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Model-driven engineering (MDE) [5][7][8][9] 
telah banyak digunakan dalam pengembangan 
aplikasi Web. MDE biasanya melibatkan 
transformasi otomatis dari model fungsionalitas 
aplikasi ke spesifikasi implementasi fungsionalitas 
tersebut. Salah satu keuntungan pemanfaatan 
transformasi otomatis adalah waktu pengembangan 
yang singkat, sehingga bisa menghemat biaya 
pengembangan. 

Penggunaan MDE dalam beberapa metode 
pengembangan aplikasi Web telah dibahas pada 
[2][3]. Pembahasan tersebut memberikan beberapa 
rekomendasi sebagai berikut.  

Pertama, pemodelan suatu aplikasi Web 
sedapat mungkin menggunakan bahasa pemodelan 
standard. Penggunaan bahasa pemodelan tak-
standard dapat membuat pengembang enggan 
menerima dan menggunakan metode yang 
ditawarkan. 

Kedua, pemodelan aplikasi Web yang 
mengolah banyak data (data-intensive) dengan 
perintah SQL sebaiknya menyebutkan secara jelas di 
mana perintah SQL harus dituliskan. Bahkan, 
apabila perlu, perintah SQL seharusnya menjadi 
salah satu entitas utama dalam model tersebut. 

Berdasarkan kedua rekomendasi tersebut, 
[2][3] mengusulkan suatu kerangka kerja 
pengembangan aplikasi Web secara cepat. Kerangka 
kerja ini akan disajikan dalam Bagian 3. 

Ketiga, suatu perkakas transformasi atau 
pembangkitan kode program otomatis dapat 
didekomposisi menjadi beberapa sub-transformasi 
yang lebih kecil dan sederhana, sebagaimana pada 
[1][6]. Dekomposisi ini menjadikan perangkat 
transformasi lebih mudah dikembangkan. Selain itu, 
dekomposisi ini juga  memampukan sub-
transformasi tersebut digunakan ulang (reuse) pada 
perangkat transformasi lain. Pelaksanaan 
rekomendasi ini dipaparkan pada Bagian 4.2. 
 
3. Kerangka Kerja Pengembangan Cepat  
 

Suatu kerangka kerja pengembangan aplikasi 
Web secara cepat telah diusulkan pada [2][3]. 
Aplikasi Web yang dihasilkan dinyatakan dalam 
bahasa pemrograman PHP dan berinteraksi dengan 
basisdata MySQL. Saat ini, kerangka kerja tersebut 
masih terbatas pada transformasi perintah SQL 
SELECT (query). Pada makalah ini, penulis 
mengembangkan pemakaian kerangka kerja tersebut 
untuk transformasi perintah SQL INSERT. Gambar 
1 menunjukkan kerangka kerja tersebut, yang telah 
diadaptasi untuk pembuatan form masukan secara 
otomatis dari perintah SQL INSERT.  

Kerangka kerja tersebut terdiri dari enam 
aktivitas utama. Pertama, pengembang aplikasi Web 
membuat contoh perintah SQL INSERT untuk 
memasukkan data ke dalam basisdata. Kedua, 
pengembang menguji perintah SQL tersebut pada 

basisdata tujuan. Ketiga, jika dari hasil pengujian, 
perintah SQL tersebut dinyatakan benar, 
pengembang memodifikasi perintah tersebut agar 
bisa digunakan untuk pembuatan form masukan 
secara otomatis. Jika tidak, pengembang harus 
membenahi perintah SQL tersebut agar bekerja 
sebagaimana yang diharapkan. Keempat, 
pengembang membuat form masukan secara 
otomatis dari perintah SQL tersebut menggunakan 
perkakas perangkat lunak yang disediakan. Kelima, 
pengembang memasang form masukan yang 
dihasilkan ke suatu server Web. Keenam, form 
masukan aplikasi Web siap dijalankan. 

 

 
Gambar 1. Kerangka kerja pengembangan cepat 

 
4. Perkakas Pembuatan Form Masukan 

Aplikasi Web secara Otomatis 
 

4.1. Gambaran Kerja Form Masukan 
 
Kode program form masukan pada suatu 

aplikasi Web terdiri dari dua bagian, yaitu kode 
program tampilan dan kode program penanganan. 
Kode program tampilan digunakan untuk 
menampilkan form masukan di browser pengguna; 
sedangkan kode program penanganan digunakan 
untuk menerima dan menyimpan data masukan dari 
pengguna ke dalam basisdata. Kerja kedua macam 
kode program tersebut ditunjukkan Gambar 2. 
Nomor pada gambar menunjukkan urutan eksekusi.  

Eksekusi form masukan aplikasi Web dapat 
dijelaskan sebagai berikut. (1) Server Web 
mengirimkan form masukan, yang dihasilkan kode 
program tampilan, ke browser pengguna. (2) 
Pengguna memberikan data di form masukan. (3) 
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Pengguna mengirimkan form tersebut beserta data 
masukannya kembali ke server Web, dengan 
mengindikasikan kode program penanganan yang 
dituju. (4) Kode program penanganan menerima data 
pada form masukan, kemudian menyimpan data 
tersebut ke basisdata menggunakan perintah SQL 
INSERT. (5) Basisdata memberikan konfirmasi 
apakah penyimpanan berhasil dilakukan. (6) Kode 
program penanganan membangkitkan halaman berisi 
konfirmasi dari basisdata dan mengirimkannya ke 
browser pengguna. (7) Informasi mengenai 
konfirmasi tersebut diteruskan kepada pengguna. 

 

 
Gambar 2. Cara kerja form masukan 

 
4.2. Dekomposisi Transformasi 

 
Dekomposisi transformasi dilakukan untuk 

memudahkan pengembangan perkakas pembuatan 
form masukan. Dekomposisi ini didasarkan pada 
hasil transformasi yang diharapkan, sebagaimana 
diperlihatkan Gambar 3. Transformasi T1 
menghasilkan kode program tampilan, sedangkan 
transformasi T2 menghasilkan kode program 
penanganan. Kedua macam kode program tersebut 
dinyatakan dalam bahasa pemrograman PHP. 

 

 
Gambar 3. Dekomposisi menjadi T1 dan T2 
 
Transformasi T1 dan T2 tersebut menerima 

masukan berupa perintah SQL INSERT 
termodifikasi (sebagaimana akan disampaikan pada 
Bagian 4.3). Agar dapat menghasilkan kode program 
yang siap dipasang dan dijalankan di suatu server 

Web, transformasi harus diberi informasi tambahan 
seperti nama berkas kode program yang dihasilkan, 
URL server Web tempat kode program akan 
dipasang, URL server basisdata yang dituju, nama 
basisdata, serta nama akun dan password untuk 
membentuk koneksi dengan basisdata. Basisdata 
yang bisa digunakan saat ini adalah basisdata 
MySQL. 

 
4.3. Perintah SQL INSERT Termodifikasi 

 
Standard SQL-92 mendefinisikan perintah-

perintah manipulasi data dalam SQL [4]. Perintah 
SQL INSERT merupakan perintah pemasukan data 
ke dalam suatu tabel.  Perintah ini mempunyai 
sintaks sebagaimana ditunjukkan Gambar 4. 
Perintah ini membuat satu baris rekaman (record)  
baru di mana kolom1 diberi nilai1, dan 
seterusnya, hingga kolomN diberi nilaiN. 

 
INSERT INTO tabel (kolom1, ..., kolomN)  
VALUES (nilai1, ..., nilaiN) 

Gambar 4. SQL INSERT pada standard SQL-92 
 
Melalui form masukan, pengguna memberikan 

nilai-nilai yang akan dimasukkan ke dalam 
basisdata. Pada saat eksekusi form masukan, 
pengguna harus bisa memberikan nilai yang berbeda 
untuk baris rekaman yang berbeda. Oleh karena itu, 
definisi nilai pada perintah SQL INSERT perlu 
diganti dengan definisi variabel. Nilai yang 
dimasukkan ke basisdata adalah nilai yang sedang 
ditampung variabel tersebut. Untuk mendefinisikan 
suatu variabel, penulis menggunakan suatu nama 
yang diawali dengan tanda titik-dua, misal :nama. 
Sintaks perintah SQL INSERT termodifikasi 
ditunjukkan Gambar 5. 

 
INSERT INTO tabel (kolom1, ..., kolomN) 
VALUES (:variabel1, ..., :variableN) 

Gambar 5. SQL INSERT termodifikasi 
 

Selain mendukung standard SQL-92, MySQL 
memiliki suatu perluasan (extension) perintah SQL 
INSERT. Sintaks perluasan perintah SQL INSERT 
di MySQL ditunjukkan Gambar 6. Penggunaan 
variabel pada sintaks ini ditunjukkan Gambar 7. 
 
INSERT INTO tabel SET kolom1 = nilai1, 
..., kolomN = nilaiN  

Gambar 6. Perluasan SQL INSERT di MySQL 
 

INSERT INTO tabel SET kolom1 = 
:variabel1, ..., kolomN = :variabelN 

Gambar 7. Perluasan SQL INSERT termodifikasi 
 

Pada saat eksekusi form masukan, nilai suatu 
variabel dapat berupa (i) nilai yang dimasukkan 
tanpa kekangan atau (ii) nilai yang harus dipilih dari 
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suatu daftar nilai. Pemasukan nilai tanpa kekangan 
dapat dilakukan menggunakan medan teks (text 
field). Pemasukan nilai dari suatu daftar nilai dapat 
dilakukan melalui kotak pilihan (combo box). Daftar 
nilai pada kotak pilihan biasanya merujuk pada nilai-
nilai dalam suatu tabel basisdata. Contoh, Gambar 8 
menunjukkan relasi antara tabel Dosen dan Jabatan, 
di mana nilai ID_Jabatan pada tabel Dosen harus 
merujuk pada satu nilai di dalam tabel Jabatan. 

 

 
Gambar 8. Relasi antara tabel Dosen dan Jabatan 

 
Pengambilan nilai-nilai dari suatu tabel 

basisdata untuk disajikan dalam kotak pilihan 
dilakukan menggunakan perintah SQL SELECT. 
Agar nilai suatu variabel pada perintah SQL 
INSERT termodifikasi merujuk ke suatu daftar nilai, 
penulis mendefinisikan bahwa variabel tersebut 
harus diikuti dengan suatu perintah SQL SELECT, 
dengan sintaks seperti pada Gambar 9. Pada sintaks 
ini, nilai merupakan nilai yang akan diterima oleh 
variabel, sedangkan deskripsi adalah pilihan yang 
akan ditampilkan dalam kotak pilihan. 

 
:variabel {SELECT nilai, deskripsi FROM 
tabel} 

Gambar 9. Nilai variabel merujuk hasil SELECT 
 
Nilai Boolean pada MySQL dinyatakan dengan 

bilangan 0 dan 1, yang masing-masing mewakili 
nilai FALSE dan TRUE. Pada suatu form masukan, 
nilai Boolean dapat dimasukkan melalui tombol opsi 
(option button), yang menawarkan dua pilihan saja. 
Agar suatu variabel pada perintah SQL INSERT 
termodifikasi berisi satu nilai dari dua pilihan saja, 
penulis mendefinisikan bahwa variabel tersebut 
harus diikuti dengan dua pilihan yang ditawarkan, 
dengan sintaks seperti pada Gambar 10. Pilihan0 
dan pilihan1 digunakan untuk keperluan 
antarmuka pengguna pada form masukan.  Nilai 
yang disimpan adalah 0 atau 1. 

 
:variable {BOOLEAN pilihan0, pilihan1} 

Gambar 10. Nilai variabel bertipe Boolean 
 
5. Pengujian dan Pembahasan 
 
5.1. INSERT – VALUES  
 

Pada pengujian ini, penulis memberikan  
perintah SQL INSERT standard SQL-92 yang 
termodifikasi, seperti pada Gambar 11, sebagai 
masukan bagi transformasi. Eksekusi kode program 
tampilan hasil transformasi T1 adalah berupa form 

masukan seperti pada Gambar 12. Nilai variabel 
dimasukkan oleh pengguna melalui medan teks, 
kotak pilihan dan tombol opsi, sesuai dengan 
informasi tambahan pada perintah SQL INSERT 
termodifikasi. 
 
INSERT INTO Dosen (NIK, Nama, 
ID_Jabatan, DosenTetap) VALUES (:nik, 
:nama, :jabatan {SELECT ID_Jabatan, 
Jabatan FROM Jabatan}, :tetap {BOOLEAN 
‘Tidak’, ‘Ya’}) 

Gambar 11. Perintah SQL INSERT sesuai SQL-92 
 

 
Gambar 12. Form masukan yang dihasilkan 
 
Dalam perintah SQL INSERT termodifikasi, 

suatu variabel bisa diikuti oleh perintah SQL 
SELECT. Untuk memastikan bahwa transformasi T1 
menghasilkan kode program yang benar, perintah 
SQL SELECT tersebut perlu diuji secara terpisah. 
Pengujian secara terpisah memberikan hasil seperti 
pada Gambar 13. Gambar 14 memperlihatkan bahwa 
kotak pilihan untuk pemasukan nilai jabatan 
memberikan pilihan sebagaimana hasil pengujian 
perintah SQL SELECT tersebut.  

 

 
Gambar 13. Hasil pengujian SQL SELECT 

 

 
Gambar 14. Pilihan berupa nilai pada tabel Jabatan 

 
Kode program penanganan hasil transformasi 

T2 dieksekusi ketika ada pengiriman data dari form 
masukan di browser pengguna. Eksekusi kode 
program penanganan ini berupa konfirmasi apakah 
data pada form masukan berhasil disimpan dalam 
basisdata. Gambar 15 adalah contoh konfirmasi yang 
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dihasilkan oleh eksekusi kode program penanganan 
terhadap data yang diberikan melalui form masukan 
pada Gambar 12. 

 

 
Gambar 15. Konfirmasi setelah pemasukan data 

 
5.2. INSERT – SET  

 
Pada pengujian ini, penulis memberikan 

perintah perluasan SQL INSERT seperti pada 
Gambar 16 sebagai masukan bagi transformasi. 
Kode program hasil transformasi dan eksekusinya 
sama seperti pada pengujian di Bagian 5.1. 

 
INSERT INTO Dosen SET NIK = :nik, Nama 
= :nama, ID_Jabatan := :jabatan {SELECT 
ID_Jabatan, Jabatan FROM Jabatan}, 
DosenTetap = :tetap {BOOLEAN ‘Tidak’, 
‘Ya’} 

Gambar 16. Perintah perluasan SQL INSERT 
 
5.3. INSERT – SELECT  
 

MySQL mempunyai bentuk perintah SQL 
INSERT yang ketiga sebagaimana ditunjukkan 
Gambar 17. Perintah SQL ini dimaksudkan untuk 
menyalin data dari satu tabel ke tabel lain; bukan 
untuk pemasukan data dari pengguna (melalui form 
masukan). Oleh karena itu, transformasi bentuk 
perintah SQL INSERT ini tidak menjadi 
kemampuan perkakas yang dibuat. 

 
INSERT INTO tabel1 (kolom1, ...,kolomN)  
SELECT kolom1, ..., kolomN FROM tabel2 

Gambar 17. Perintah INSERT – SELECT  
 
6. Kesimpulan dan Rencana Mendatang 
 

Pada makalah ini, penulis telah memaparkan 
pengembangan suatu perkakas perangkat lunak 
untuk pembuatan form masukan aplikasi Web secara 
otomatis. Perkakas tersebut menerima masukan 
berupa perintah SQL INSERT termodifikasi. 
Modifikasi perintah SQL INSERT tersebut berupa 
penambahan kemampuan definisi variabel dan 
kemungkinan nilainya. Nilai variabel bisa tanpa 
kekangan, merujuk pada suatu daftar nilai pada tabel 
lain, atau berupa pilihan Boolean. 

Dengan menggunakan perkakas ini, proses 
pengembangan aplikasi Web dapat lebih cepat dan 
kualitas kode program yang dihasilkan dapat lebih  

konsisten. Hal ini karena pekerjaan-pekerjaan yang 
sebelumnya harus dilakukan secara manual dapat 
dilakukan secara otomatis. Perkakas ini merupakan 
bagian penting dari suatu kerangka kerja 
pengembangan secara cepat yang sebelumnya telah 
diusulkan oleh penulis. 

Selain untuk perintah SQL INSERT, penulis 
telah mengembangkan perkakas transformasi 
perintah SQL SELECT ke aplikasi Web [2][3]. 
Rencana berikutnya adalah pengembangan perkakas 
transformasi untuk perintah SQL UPDATE dan 
DELETE. Setelah semua perintah SQL untuk 
manipulasi data dapat ditransformasi, penulis akan 
mengembangkan suatu metode pemodelan proses 
bisnis di mana aktivitas-aktivitasnya didefinisikan 
menggunakan perintah SQL, untuk kemudian dapat 
ditransformasi secara keseluruhan sebagai suatu 
aplikasi Web yang lengkap.  
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Abstrak 

 
Keberadaan UMKM  telah menjadi bagian penting dalam upaya membangun perekonomian yang berdaya saing 
tinggi. Salah satu permasalahan UMKM adalah keterbatasan modal, teknologi, sumber daya manusia, 
pengetahuan dan keterampilan serta memiliki rantai pasok yang dapat menghasilkan produk yang bisa berdaya 
saing. Dalam paper ini pembuatan framework kolaborasi logistik UMKM dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu: 1) 
penggambaran kolaborasi UMKM; 2) penggambaran kolaborasi logistik; 3) model kolaborasi logistik UMKM 
dan 4) pembuatan frameworknya dengan memetakan model kolaborasi logistik UMKM ke framework 
kolaborasi dari The National Network for Collaboration framework. Hasil dari pembahasan dalam paper ini 
adalah bahwa 1) kolaborasi UMKM harus dapat meningkatkan akses ke sumber dana, pasar, sumber bahan baku, 
teknologi dan Informasi serta manajemen; 2) Kolaborasi logistik melibatkan melibatkan aliran informasi, 
material, layanan dan dana di antara supplier, customer dan alat angkutan; 3) Kolaborasi logistik UMKM 
dilakukan dengan melakukan partnership antara klaster bisnis UMKM dengan supplier dan provider alat 
angkutan/ transportasi yang dilakukan  pada pengiriman (delivery), pergudangan (warehousing) dan distribusi; 4) 
Fasilitator dibutuhkan untuk meminimalisir potensi konflik dan monitoring perbaikan berkelanjutan di antara 
anggota klaster bisnis;5) Framwork kolaborasi logistik UMKM dapat menjadi acuan awal bagi pembentukan 
kolaborasi logistik di UMKM. 
 
Kata kunci: Framework, Kolaborasi, Logistik, UMKM 
 

 
1. Pendahuluan 

 
1.1. Latar Belakang 

 
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 

merupakan pelaku ekonomi yang sangat strategis 
mengingat jumlahnya mencapai 99,99% dari total 
usaha di Indonesia (dengan 97,6% diantaranya 
dikategorikan sebagai usaha kecil dan mikro). 

Keberadaan UMKM  telah menjadi bagian 
penting dalam upaya membangun perekonomian 
yang berdaya saing tinggi. Salah satu permasalahan 
UMKM adalah keterbatasan modal, teknologi, 
sumber daya manusia, pengetahuan dan 
keterampilan serta memiliki rantai pasok yang 
dapat menghasilkan produk yang bisa berdaya 
saing. 

Unhelkar (2010) menyatakan bahwa dalam 
kolaborasi memungkinkan suatu pekerjaan 
dikerjakan bersama-sama dan pada saat yang sama 
bersaing di pasar untuk menarik perhatian 
pelanggan dan pangsa pasar bisnis [11]. Oleh 

Karena itu, UMKM perlu berkolaborasi supaya 
dapat memecahkan permasalahan bersama tersebut. 

Berdasarkan paparan di atas, maka dalam 
paper ini akan dibahas bagaimana rancangan 
framework kolaborasi logistik UMKM sebagai 
suatu cara untuk meningkatkan produk yang 
berdaya saing. 

 
1.2. Permasalahan 

 
Permasalahan yang mendasari paper ini 

adalah  framework yang bagaimana yang sesuai 
dalam kolaborasi logistik UMKM. 
 
1.3. Tujuan 

 
Adapun tujuan dari dibuatnya paper ini adalah 

memberikan gambaran elemen-elemen yang dapat 
membentuk framework kolaborasi logistik UMKM. 
 
 
 
 

No Makalah : 268



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2012, STMIK - STIKOM Bali 23-25 Pebruari 2012 

1045 
 

1.4. Metodologi Pengembangan Framework 
 

Metodologi pengembangan framework yang 
dipakai dalam paper ini adalah mengadopsi metode 
penelitian riset sistem informasi dari Hevner dkk. 
(2004). Tahapannya adalah sebagai berikut: 
1. Tahapan konstruksi, yaitu mendefinisikan 

elemen dan relasi. Pada tahapan ini, studi 
literatur terhadap knowledge base dan 
penelitian yan sudah dilakukan sebelumnya 
terkait dengan: 
a. Teori, elemen  dan framework kolaborasi 

dari The National Network for 
Collaboration framework 

b. Manajemen rantai pasok serta elemen-
elemen yang terkaitnya 

c. Pendefinisian UMKM, karakteristik dan 
elemen-elemennya. 

Tahapan ini mengidentifikasi elemen-elemen 
yang akan menjadi dasar pembentukan 
framework kolaborasi manajemen rantai pasok 

2. Tahapan perancangan framework kolaborasi 
manajemen rantai pasok UMKM, yaitu dengan 
membuat model keterhubungan di antara 
elemen-elemen pada tahapan konstruksi. 
Model tersebut akan menjadi knowledge base 
bagi terbentuknya framework kolaborasi 
manajemen rantai pasok UMKM. 

 
Berikut gambaran metodologi pengembangan 
framework pada paper ini: 

 
Gambar 1. Metodologi pengembangan framework 

 
2. State Of The Art Dan Tahap Metodologi 

Pengembangan Framework 
Pada bagian ini membahas tentang state of the 

art dan metodologi pengembangan framework 
kolaborasi logistik UMKM. 
 
 
2.1. State of The Art 

State of the art dari paper ini membahas 
tentang penelitian terdahulu yang terkait denngan 
kosnep kolaborasi, kolaborasi logistik dan UMKM. 

 
2.1.1.Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 
 

Pengembangan UMKM harus ditopang oleh 
adanya akses ke sumber dana, pasar, sumber bahan 
baku, teknologi dan Informasi serta manajemen. 
Selain itu juga dengan melakukan pendekatan 
klaster bisnis sehingga  UMKM yang ada di 
dalamnya mempunyai peluang untuk menjadi   
usaha   yang   handal   dan kompetitif [9].  

Hal senada diperkuat juga oleh Ishak (2005), 
yaitu untuk meningkatkan daya saingnya, UMKM 
perlu mendapatkan informasi dengan mudah dan 
cepat, baik informasi mengenai pasar produksi 
maupun pasar faktor produksi. Informasi tentang 
pasar produksi  sangat diperlukan untuk 
memperluas jaringan pemasaran produk yang 
dihasilkan oleh UMKM [1]. Sedangkan informasi 
pasar faktor produksi diperlukan untuk: (1) sumber 
bahan baku yang dibutuhkan, (2) harga bahan baku 
yang ingin dibeli, (3) di mana dan bagaimana 
memperoleh modal usaha, (4) dimana mendapatkan 
tenaga kerja yang professional, (5) tingkat upah 
atau gaji yang layak untuk pekerja, (6) di mana 
dapat memperoleh alat-alat atau mesin yang 
diperlukan.  

Sehingga Sutirman [10] menyatakan perlunya 
Pusat Komunikasi Bisnis dengan memanfaatkan 
web yang diperuntukan bagi UMKM dalam 
mempromosikan usahanya, mengakses informasi 
faktor-faktor produksi, melakukan transaksi usaha, 
serta melakukan komunikasi bisnis lainnya secara 
global, dalam rangka memperluas jaringan 
usahanya. 

Pengetahuan para pelaku UMKM menjadi hal 
yang penting untuk meningkatkan inovasi terhadap 
produk yang berdaya saing. Setiarso [7] 
menyatakan bahwa ada tiga area strategi UMKM 
dalam mengelola pengetahuan, yaitu: 1) organisasi 
menginterpretasikan informasi tentang lingkungan 
untuk mendapatkan arti tentang apa yang terjadi 
dan apa yang dikerjakan perusahaan tersebut; 2) 
Menciptakan knowledge baru dengan 
mengkonversikan dan mengkombinasikan 
kepakaran dan pengetahuan (know-how) dari 
anggotanya agar dapat belajar dan berinovasi; 3) 
Memproses dan menganalisis informasi untuk 
memilih dan commit melakukan kegiatan yang 
sesuai dengan tindakannya. 
 
2.1.2.Kolaborasi 

 
Pada paper ini pemahaman kolaborasi 

merupakan suatu proses strategi partisipasi di antara 
orang, kelompok dan organisasi untuk bekerja 
sama, dalam rangka memperoleh hasil/perbaikan 
yang diinginkan dengan cepat [5]. Menurut 
Richman (2001) dinyatakan bahwa terdapat tiga 
jenis kolaborasi, yaitu [6]:  
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1. Kolaborasi informal, merupakan kolaborasi 
paling sederhana. Aktivitas-aktivitasnya tidak 
terstruktur dan pada dasarnya informal,  
contohnya grup diskusi.. 

2. Kolaborasi proses/proyek, kolaborasi yang pada 
dasarnya lebih terstruktur, contohnya aktivitas 
proses sales order. 

3. Kolaborasi lanjutan, kolaborasi yang 
aktivitasnya menyangkut di luar perusahaan 
meliputi customer, mitra dan vendor, contohnya 
pengiriman jasa/produk oleh partner. 
 

The National Network for Collaboration 
framework [5] mengemukakan tentang framework 
kolaborasi yang meliputi: 
a. Grounding, dasar dari kolaborasi adalah 

keberagaman berupa manusia, kelompok, 
organisasi dan komunitas yang berbagi 
keinginan untuk dikolaborasikan. 

b. Core Foundation, fokus pada penciptaan 
tujuan umum untuk menyatukan orang. Inti 
dari kesuksesan kolaborasi adalah:  
1. Visi, menggambarkan harapan di masa 

depan 
2. Misi, menggambarkan alasan yang 

mendasar atas keberadaan kolaborasi 
3. nilai dan prinsip-prinsipnya, kepercayaan 

individu dan kelompok untuk memegang 
nilai dan prinsip-prinsip sebagai panduan 
untuk menciptakan hubungan kerja dan 
menggambarkan aktivitas kelompok dari 
kolaborasi. 

c. Outcomes, kondisi yang diharapkan dari 
komunitasnya.  

d. Contextual and process factors, fokus pada 
aspek “bagaimana” kolaborasi dan cakupan 
skill dan komponen spesifik yang penting 
untuk membuat hubungan kerja yang efektif 

 
2.1.3.Kolaborasi Logistik 

  
Definisi logistik dalam 

www.logisticsworld.com yang dikemukakan oleh 
Logistix Partners Oy, Helsinki, FI, (1996) 
dinyatakan sebagai framework perencanaan bisnis 
untuk mengelola aliran material, layanan, informasi 
dan dana [3]. Logistik termasuk peningkatan 
informasi yang kompleks, komunikasi dan sistem 
pengendalian yang dibutuhkan di lingkungan bisnis 
saat ini. Christopher (2005) dalam Kaveh dan 
Samani (2009) mendefinisikan logistik sebagai 
proses pengelolaan procurement, pergerakan dan 
penyimpanan material serta inventory secara 
strategis  melalui organisasi dan saluran pemasaran. 
Kolaborasi dalam logistik merupakan sesuatu yang 
utama untuk mencapai keunggulan. Stroznak 
(2003) menyatakan bahwa kolaborasi logistik 
dicapai ketika dua atau lebih perusahaan dalam 
bentuk partnership (pelanggan, supplier dan alat 

angkutan) untuk mengoptimalkan operasional 
transportasi dan menekan biaya [8].  

Pemahaman logistik merupakan bagian dari 
manajemen rantai pasok. Rantai pasok sendiri telah 
dikemukakan oleh Farley dkk. (2007); Chopra & 
Meindl (2007); Menzter dkk (2001) yang dapat 
disimpulkan bahwa rantai pasok ada pada saat 
integrasi operasi lintas konstituen entitas, yaitu 
supplier, partner dan pelanggan bisnis yang 
melibatkan aliran informasi, produk dan 
pembiayaan untuk mencapai efektivitas operasi di 
seluruh sistem rantai pasok. 

Tingkatan pertama dari tipe hubungan saluran 
rantai pasok [Menzter dkk., 2001] adalah Direct  
supply chain, yang mencakup 
perusahaan/organisasi, supplier dan pelanggan. 
Sehingga di dalam manajemen rantai pasok terdapat 
filosofi implementasi, yaitu:  

 Integrasi perilaku 
 Berbagi informasi satu sama lain  
 Berbagi resiko dan manfaat 
 Kerjasama 
 Tujuan dan Fokus yang sama dalam 

melayani pelanggan  
 Integrasi proses 
 Partner untuk membangun dan  

memelihara hubungan jangka panjang 
 
4. Hasil Penelitian 

 
4.1. Model Kolaborasi UMKM dan Kolaborasi 

Logistik 
 
Berdasarkan hasil analisis literatur dan dari 

penelitian-penelitian yang telah dilakukan dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
a. Akses ke sumber dana, pasar, sumber bahan 

baku, teknologi dan Informasi serta manajemen  
menjadi hal penting bagi UMKM 

b. Kolaborasi di antara kluster bisnis  dapat 
meningkatkan daya saing UMKM 

c. Terbukanya akses ke sumber bahan baku dan 
pasar menjadi salah satu faktor penentu 
kesuksesan produk 

d. Pusat komunikasi bisnis menjadi salah satu 
fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk 
melakukan transaksi dan memperluas 
jaringannya. 

e. Peningkatan pengetahuan merupakan sumber 
inovasi bagi UMKM agar berdaya saing 

 
Sehingga kolaborasi UMKM dapat 

digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 2. Kolaborasi UMKM 

 
Kolaborasi logistik berdasarkan kajian 

literatur dan penelitian-penelitian sebelumnya, 
maka dapat disimpulkan bahwa: 
a. Logistik melibatkan logistik untuk layanan 

delivery dan distribusi serta warehousing. 
b. Di dalam logistik melibatkan aliran informasi, 

material, layanan dan dana 
c. Kolaborasi logistik terkait dengan partnership 

antara supplier, customer dan alat angkutan. 
d. Produsen sebagai pengguna dari kolaborasi 

yang dilakukan oleh partnersipnya. 
e. Untuk memaksimalkan kolaborasi, maka 

dibutuhkan peran teknologi (seperti teknologi 
produksi dan informasi dan komunikasi) 

f. Potensi konflik dalam kolaborasi diminimalkan 
dengan adanya manajemen konflik. 
Berdasarkan keenam poin tersebut, maka 

model kolaborasi logistik/ dapat digambarkan 
sebagai berikut: 

K
olab

orasi

 
Gambar 3. Kolaborasi Logistik 

 
4.2. Framework Kolaborasi Manajemen Rantai 

Pasok UMKM 
 

Berdasarkan kedua model pada gambar 2 dan 
3 tersebut, maka elemen-elemen yang 
mempengaruhi kolaborasi logistik UMKM adalah 
sebagai berikut: 
a. Untuk dapat melakukan kolaborasi logistik 

UMKM dibagi ke dalam kluster bisnis sesuai 
dengan jenis produk ataupun jenis 
material/bahan baku yang memiliki kesamaan. 

b. Kolaborasi logistik dilakukan dengan 
melakukan partnership antara kluster bisnis 
UMKM dengan supplier dan provider alat 
angkutan/transportasi.  

c. Peningkatan pengetahuan menjadi hal penting 
bagi setiap kluster UMKM. Oleh karena itu, 
untuk menghasilkan pengetahuan setiap kluster 
bisnis dapat membentuk community of practice 
dengan memetakan pengetahuan yang berasal 
dari masalah yang dihadapi, bidang bisnis yang 
digeluti, kebutuhan tumbuh kembang bisnis, 
penciptaan nilai dan aturan-aturan yang 
mengikat kluster bisnisnya. 

d. Pengetahuan yang dihasilkan dapat dipetakan 
ke dalam enam pengetahuan, yaitu: 
permodalan, proses bisnis, pasar, produk, 
hukum dan teknologi. Diharapkan pengetahuan 
ini dapat memicu inovasi produk/layanan dari 
setiap UMKM ataupun kluster UMKM-nya  

e. Kolaborasi dapat dilakukan pada pengiriman 
(delivery), pergudangan (warehousing) dan 
distribusi. 

f. Pada saat kolaborasi pemasaran dapat 
dilakukan berkolaborasi untuk promosi, 
analisis pasar dan layanan purna jual. 

g. Kolaborasi logistik UMKM ini tidak terlepas 
dari adanya potensi konflik. Oleh karena itu, 
fasilitator selalu menjadi pendamping dari 
setiap kegiatan yang dilakukan oleh kluster 
bisnis sampai melakukan monitoring yaitu 
melalui perbaikan berkelanjutan (continous 
improvement). 
Berdasarkan 7 poin tersebut, maka 

keterhubungan di  antara elemen-elemen kolaborasi 
logistik UMKM dapat digambarkan dalam model 
berikut: 

PENGETAHUAN

pemodalan

Proses bisnis

produk

Pasar

CoP

Bidang 
bisnis

kebutuhanmasalah

nilai aturan

Klaster 
Bisnis

Kolaborasi
rantai pasok

Pengiriman 

distribusi pergudangan

Kolaborasi Pemasaran
Promosi

Analisis pasar
Layanan Purna Jual

hukum teknologi

PERTUMBUHAN UMKM

Profit Daya saing

Pasar Inovasi

 
Gambar 4. Model Keterhubungan Elemen-elemen 

dalam Kolaborasi Logistik UMKM 
 

Berdasarkan gambaran model di atas, maka 
jika dipetakan dalam framework kolaborasi adalah 
sebagai berikut: 
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Gambar 5. Framework Kolaborasi Logistik UMKM 
 
5. Kesimpulan  

 
Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa: 
1. Kolaborasi UMKM harus dapat meningkatkan 

akses ke sumber dana, pasar, sumber bahan 
baku, teknologi dan Informasi serta 
manajemen. 

2. Kolaborasi logistik melibatkan melibatkan 
aliran informasi, material, layanan dan dana di 
antara supplier, customer dan alat angkutan. 

3. Kolaborasi logistik UMKM dilakukan dengan 
melakukan partnership antara klaster bisnis 
UMKM dengan supplier dan provider alat 
angkutan/ transportasi yang dilakukan  pada 
pengiriman (delivery), pergudangan 
(warehousing) dan distribusi. 

4. Fasilitator dibutuhkan untuk meminimalisir 
potensi konflik dan monitoring perbaikan 
berkelanjutan di antara anggota klaster bisnis. 

5. Framwork kolaborasi logistik UMKM dapat 
menjadi acuan awal bagi pembentukan 
kolaborasi logistik di UMKM 
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Abstrak 
 
Suatu organisasi berharap dapat sukses dalam menjalankan kegiatannya, dengan menerapkan Sistem 
Informasi(SI) yang bisa mendukung kegiatan operasional dan manajerial, terutama dalam pembuatan 
keputusan.Penelitian dilakukan untuk mengetahui kesuksesan dari Sistem Informasi Terpadu (SITU) yang telah 
diterapkan di lingkungan Universitas Pasundan Bandung. Faktor-faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi 
kesuksesan sistem informasi menggunakan model kesuksesan sistem informasi Delone & Mclean dengan faktor 
pengukuran kepuasan pemakai (user satisfaction) dan manfaat-manfaat bersih (net benefits).  Hasil akhir adalah 
model analisis data menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) dengan program Lisrel 8.8.  
 
Kata kunci : User satisfaction, Net benefits, SITU, SEM  
 
 
1. Pendahuluan 

Sistem informasi yang telah diterapkan pada 
organisasi diharapkan dapat berhasil atau sukses 
dalam pelaksanaannya. Beberapa penelitian terkait 
telah dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor 
penyebab kesuksesan sistem informasi. Salah satu 
penelitian yang terkenal dalam bidang ini adalah 
penelitian Delone dan Mclean. 

Penelitian yang dilakukan Delone dan Mclean 
menghasilkan sebuah model kesuksesan sistem 
informasi. Model kesuksesan Delone dan McLean 
merupakan model yang cukup valid namun 
sederhana. Model kesuksesan ini digunakan dalam 
penelitian yang dikerjakan karena dapat menjadi 
acuan untuk membuat sistem informasi yang 
diterapkan menjadi sukses di organisasi dengan 
elemen pengukur kepuasan pemakai dan manfaat 
bersih.  

Penelitian ini masih dalam tahap pengerjaan 
dan bermaksud untuk mengevaluasi keberhasilan 
pelaksanaan suatu sistem informasi yang diterapkan 
pada organisasi. Penelitian  menggunakan objek 
penelitian terhadap hasil pengembangan Sistem 
Informasi Teknik Informatika di Fakultas Teknik 
Universitas Pasundan. Sistem informasi ini lebih 
dikenal dengan Sistem Informasi Terpadu 
Universitas Pasundan (SITU UNPAS). SITU telah 
dioperasikan selama kurang lebih 2 tahun sehingga 
masa pengembangan yang telah berlangsung 
dirasakan cukup untuk mengevaluasi dan menilai 
kesuksesan dari sistem informasi. 

Untuk itu dilakukan penelitian terhadap SITU 
yang diukur dan diawali dengan dimensi kepuasan 

pengguna (user satisfaction) dan manfaat bersih (net 
benefits) pada model kesuksesan sistem informasi 
Delone dan McLean 2003. Metodologi penelitian ini 
menggunakan regresi statistik pendekatan dan 
pengumpulan data melalui survei dengan 
membagikan kuesioner kepada mahasiswa, dosen 
dan karyawan. Sedangkan  analisis data 
menggunakan Structural Equation Modeling (SEM), 
dengan menggunakan teknik Analisis Faktor 
Konfirmatori (Confirmatory Factor Analysis) untuk 
mengkonfirmasikan faktor-faktor yang paling 
dominan dalam satu kelompok variabel.  
 
2. Indentifikasi Masalah 

Masalah yang diidentifikasi pada penelitian ini 
yaitu seberapa besar kesuksesan SITU UNPAS jika 
dievaluasi dengan menggunakan dimensi kepuasan 
pemakai (user satisfaction) dan manfaat-manfaat 
bersih (net benefits).  
 
3. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini 
adalah mengevaluasi  apakah SITU UNPAS dapat 
dikatakan sukses dengan menggunakan dimensi 
kepuasan pemakai (user satisfaction) dan manfaat-
manfaat bersih (net benefits).   

 
4. Metodologi Penelitian dan Teori Pendukung 

Metodologi penelitian yang digunakan  adalah  
sebagai berikut: 

1. Mengumpulkan data-data untuk penetapan 
variabel pengukuran kesuksesan. 

No Makalah : 269
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2. Membuat kuesioner mengenai SITU sesuai 
dengan variabel yang terkait. 

3. Membuat model kesuksesan berdasarkan 
variabel penelitian yang digunakan dan 
diverifikasi dengan menggunakan SEM. 

4. Melakukan pengujian dan memvalidasi 
model kesuksesan yang telah dibuat. 

5. Melakukan perhitungan nilai variabel 
dengan SEM 

6. Menganalisis hasil kriteria-kriteria 
kesuksesan 
 

4.1 Pengukuran Kesuksesan Sistem Informasi 
Alter(1999) beragumentasi bahwa pengukuran 

efektivitas suatu sistem informasi belum tentu 
mengukur efektivitas sistem informasi itu sendiri.[1]     

Sistem informasi tidak bisa dipisahkan dengan 
sistem fisik yang mendukungnya, sehingga 
pengukuran efektivitas dari sistem dapat tercampur 
dengan efektivitas sistem fisik. Dengan demikian 
pengamat yang menilai sistem ini dapat menilai 
sistem informasi dan sistem fisik saling tumpang 
tindih dan dengan hasil evaluasi yang berbeda.  

Dengan demikian evaluasi dari kesuksesan 
sistem tergantung dari pengamatnya (observer).  
 
4.2 Model Kesuksesan Sistem Informasi   

Penelitian dibidang teknologi informasi dalam 
mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kesuksesan 
sistem informasi telah banyak dilakukan. Salah 
satunya penelitian yang dilakukan oleh Delone dan 
McLean(2003). Model ini dimaksudkan untuk 
mengidentifikasi faktor penyebab kesuksesan sistem 
informasi. 

Model  pengukuran Delone dan McLean terdiri 
dari 6 faktor pengukur/dimensi kesuksesan sistem 
informasi, dimensi tersebut adalah sebagai 
berikut:[3]   

1. Kualitas Informasi (Information Quality) 
2. Kualitas Sistem (System Quality) 
3. Kualitas Pelayanan (Service Quality) 
4. Penggunaan (Use) 
5. Kepuasan Pemakai (User Satisfaction) 
6. Manfaat bersih (Net Benefits) 

 
4.3   Variabel Penelitian yang digunakan 

Untuk mengetahui kesuksesan dari sistem  
informasi terpadu (SITU) maka penelitian ini 
menggunakan dua variabel pengukur yang diadopsi 
dari model kesuksesan Delone dan McLean, karena 
dua variabel ini diduga cukup relevan dengan studi 
kasus yang diangkat. Dua variabel tersebut adalah 
kepuasan pemakai dan manfaat bersih.  

Model untuk mengukur kesuksesan Sistem 
Informasi Terpadu (SITU) dibuat dengan 
mengadopsi teori model kesuksesan sistem 
informasi DeLone dan Mclean(2003), kemudian 
disederhanakan agar lebih sesuai dengan kebutuhan 
kesuksesan SITU seperti ditunjukkan pada Gambar1 

 

 
 
Gambar 1. Model Kesuksesan Untuk Mengukur 

       SITU 
 
  Keterangan Gambar1 

Kode  Indikator 
US1 Kepuasan Sosial 
US2 Kepuasan Interaksi 
US3 Kebanggaan 
NB1 Peningkatan produktivitas 

personal 
NB2 Kinerja Tugas 
NB3 Efisiensi dan efektivitas 

pengambilan keputusan  
NB4 Efektivitas organisasi 

 
a. Kepuasan Pemakai (User Satisfaction) 

Variabel pengukur kepuasan pemakai 
digunakan untuk mengetahui respon/tingkat 
kepuasan pemakai dalam penggunaan keluaran dari 
Sistem Informasi dalam penelitian ini SITU. 
Pemakai dalam konteks ini yaitu:  
 Mahasiswa 
 Dosen 
 Karyawan 

 
Variabel/indikator pengukur yang digunakan 

untuk menilai kepuasan pemakai adalah sebagai 
berikut: [1]  

1) Kepuasan Sosial 
Kepuasan Sosial merupakan indikator yang  

berhubungan dengan interaksi manusia dengan 
lingkungan sekitar(sosial). Dalam penelitian ini 
hubungan yang dimaksud adalah interaksi sosial 
baik mahasiswa , sesama mahasiswa, dosen maupun 
karyawan. 

Kepuasan sosial dapat tercapai jika  
sistem informasi membantu pemakai dalam 
berinteraksi sosial. Kepuasan sosial ini dapat dilihat 
dari sistem informasi yang dapat memberikan solusi 
terhadap pekerjaan pemakai kaitannya dengan 
aktifitas mengirim pesan(pesan/komentar) mengenai  
Layanan Akademik pada SITU. Kepuasan Sosial 
dapat tercapai apabila hubungan sosial antar 
pemakai dapat berjalan atau sesuai dengan 
kebutuhan yang telah ditentukan. 
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2) Kepuasan Interaksi 
Dalam memenuhi kebutuhan pemakai 

untuk meningkatkan kepuasan pemakai dalam 
menggunakan sistem informasi dapat dinilai dari 
kepuasan interaksi. Hal ini dapat dibuktikan dengan 
interaksi menggunakan layanan akademik, yakni 
sebagai contoh layanan registrasi. jika beberapa 
interaksi antara pemakai dengan sistem tidak sesuai 
dengan kebutuhan pemakai SITU, akan 
mengindikasikan kepuasan interaksi yang rendah, 
demikian sebaliknya. Jika interaksi antara pemakai 
dengan sistem sesuai dengan kebutuhan pemakai 
SITU, akan mengindikasikan kepuasan interaksi 
yang tinggi pula. 
 Jadi kepuasan interaksi dapat menentukan 
kepuasan dari pemakai dalam menggunakan sistem 
informasi khususnya SITU. 
 

3) Kebanggaan Menggunakan Sistem 
(proudness) 
Kebanggaan menggunakan sistem  

informasi juga perlu dipertimbangkan dalam 
mengukur kepuasan pemakai ketika menggunakan 
sistem informasi. 

Kepuasan Pemakai dalam sistem informasi  
dapat ditunjukkan dengan perilaku pemakai yang 
merasa bangga dalam menggunakan sistem 
informasi tersebut. Semakin besar rasa bangga 
dalam menggunakan sistem informasi 
mengindikasikan kepuasan pemakai terhadap sistem 
informasi yang semakin tinggi. Hal ini dapat dilihat 
dengan layanan perwalian di akademik, yang merasa 
bangga menggunakan SITU diindikasikan 
merasakan kepuasan dalam menggunakan SITU. 
 
b. Manfaat Bersih (Nets Benefits) 

Sistem informasi memiliki dampak yang cukup 
luas dan meningkat, tidak hanya pada individu tetapi 
hingga organisasi, grup pemakai, sosial bahkan ke 
negara[1]. Untuk mengetahui manfaat bersih dalam 
penelitian ini maka dibagi menjadi dua bagian, 
yaitu: 

1. Manfaat Tunggal/ individu 
2. Manfaat terhadap organisasi 
 
Pengukuran-pengukuran manfaat-manfaat  

bersih ditentukan oleh konteks dan sasaran-sasaran 
spesifik dari investasi sistem informasi. Sasaran 
yang dimaksud adalah manfaat terhadap 
individu(mahasiswa, dosen dan karyawan) dan 
organisasi yang menerapkan sistem informasi.  

Variabel  manfaat individu  diukur dengan 
indikator  yaitu: [4]   

1. peningkatan produktivitas personal 
2. kinerja tugas 
3. efisiensi dan efektivitas pengambilan 

keputusan.  

Sedangkan Manfaat terhadap organisasi  dapat  
diukur  dengan efektivitas organisasi [4].  
 
5. Analisis Kesuksesan Sistem Informasi 

Terpadu (SITU) 
Sistem Informasi Terpadu Universitas 

Pasundan (SITU) adalah sebuah sistem informasi 
yang dibangun dan dikelola oleh Satuan Pengelola 
Teknologi Informasi dan Komunikasi (SPTIK). 
SITU sudah dioperasikan lebih kurang 2 tahun. 
Berdirinya SITU dilatarbelakangi oleh kebutuhan 
adanya sistem informasi yang mengintegrasikan data 
dan proses bisnis semua unit kerja lingkungan 
Universitas Pasundan (UNPAS). 

 Sistem Informasi Terpadu Universitas 
Pasundan (SITU) terdiri dari 4 sub bagian 
didalamnya, yaitu:[2] 

1. Sistem Informasi Akademik 

2. Sistem Informasi Keuangan 

3. Sistem Informasi SDM 

4. Sistem Informasi Sarana dan Prasarana 

 
Dari beberapa sub bagian yang dijelaskan 

diatas, fokus penelitian yang dianalisis adalah 
Sistem Informasi Akademik. Sistem informasi 
Akademik merupakan sistem informasi yang 
mengintegrasikan kebutuhan akademik mulai dari 
proses perwalian, perkuliahan dan pengelolaan 
kurikulum.  

Dalam penelitian ini, SITU didefinisikan 
sebagai sistem informasi yang menjalankan dan 
mengintegrasikan proses perwalian, perkuliahan dan 
pengelolaan kurikulum sehingga dapat 
meningkatkan kinerja dan memberikan mafaat 
terhadap lingkungan yang terkait. Dari definisi 
diatas dapat diidentifikasi ukuran atau acuan untuk 
mengidentifikasi kesuksesan dari SITU. 
 
Pengguna SITU 

Untuk mengidentifikasi kesuksesan SITU 
terlebih dahulu akan dijelaskan pengguna-pengguna 
SITU serta yang mendapat kesuksesan dari Sistem 
Informasi Terpadu. Adapun pengguna SITU yaitu:  
 
Tabel 1. Pengguna 
User Job Deskripsi 
Mahasiswa Mahasiswa dapat melakukan proses 

Layanan Akademik. Layanan ini 
dimulai dari proses mengubah profil, 
lihat profil, isi kuesioner, pengisian 
KRS, melihat jadwal kuliah sampai 
dengan proses melihat nilai-nilai 
mahasiswa tersebut. 
 

Dosen Dosen melakukan proses Layanan 
Dosen. Layanan ini mencakup proses 
melihat dan merubah profil, melihat 
kuesioner, melakukan proses 
perwalian, melihat status profile 
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User Job Deskripsi 
mahasiswa perwalian, jadwal 
mengajar sampai dengan 
mengkoreksi nilai.   
 
 

Karyawan Melakukan proses yang dimulai dari 
melihat dan mengelola kegiatan yang 
berkaitan dengan akademik. 

 
 
Kepuasan Pemakai 

Untuk mengetahui kesuksesan dari sistem 
informasi ini maka diperlukan beberapa acuan yang 
digunakan sebagai pedoman untuk mengidentifikasi 
kesuksesan SITU.  

Untuk mengidentifikasi faktor-faktor 
kesuksesan SITU dalam lingkup pengguna maka 
acuan yang digunakan jika dikaitkan dengan 
Kepuasan Pemakai berdasarkan pemakainya adalah : 
a. Mahasiswa 

Kepuasan pemakai jika dianalisis dari 
pengguna mahasiswa, maka dugaan kesuksesan 
yang dapat dikatakan puas adalah layanan 
akademik mulai dari proses registrasi, layanan 
perkuliahan/ praktikum sampai dengan layanan 
pengelolaan kurikulum yang diberikan dapat 
dilakukan dengan baik dan tepat oleh SITU 
sesuai dengan indikator kepuasan pemakai 
yang telah disebutkan. 

b. Dosen 
Dosen merupakan pengguna yang sering 
menggunakan SITU dan berhubungan dengan 
kegiatan akademik, oleh karena itu berdasarkan 
analisa dugaan kesuksesan dilihat dari sisi 
pengguna adalah SITU dapat melayani seluruh 
kebutuhan mengenai layanan akademik Dosen 
jika dikaitkan dengan indikator kepuasan 
pemakai. 
 Karyawan 
Karyawan merupakan pengguna yang selalu 
bekerja dengan menggunakan SITU, khususnya 
administrasi akademik. Berdasarkan analisa 
dugaan kesuksesan adalah SITU dapat 
melayani seluruh pekerjaan terutama 
administrasi akademik dengan efektif dan 
efisien dan sesuai dengan indikator kepuasan 
pemakai  
 
Sedangkan acuan untuk mengidentifikasi 

Kesuksesan SITU dalam lingkup organisasi yang 
menerapkan adalah : 

1. Memberikan impact yang positip serta 
       meningkatkan kinerja terhadap organisasi. 
2. Dampak dari penerapan sistem informasi 

dapat memberikan manfaat terhadap  
masyarakat sekitar/sosial serta 
penggunanya dan organisasi khususnya. 

3. Terwujudnya misi-misi organisasi 

 
 
 
Manfaat Bersih 

Kesuksesan dari SITU tidak hanya berdampak 
pada organisasi yang menerapkan dan pelaku-pelaku 
yang ada didalam sistem tetapi dapat memberikan 
dampak terhadap sosial/masyarakat, ini 
membuktikan bahwa Sistem Informasi Terpadu 
(SITU) ini memberikan dampak dan manfaat 
kesemua elemen sebagaimana dalam model Delone 
dan Mclean menyebutnya sebagai manfaat bersih. 
Elemen yang dimaksud adalah pengguna individu, 
kelompok pemakai, organisasi sampai dengan antar 
organisasi. 

Dengan manfaat yang diberikan, SITU 
diharapkan lebih meningkatkan kinerja organisasi 
terutama dalam membuat keputusan. 
 
Kesimpulan Analisis 

Kesimpulan analisis kesuksesan sistem 
informasi terpadu ini adalah dalam mengidentifikasi 
kesuksesan Sistem Informasi Terpadu (SITU) 
digunakan beberapa acuan kesuksesan yang 
dikaitkan dengan indikator kepuasan pemakai dan 
net benefits. Kesuksesan disini lebih ditekankan 
kepada pengguna SITU dan organisasi yang 
menerapkannya.  

 
6. Penutup 

Kesimpulan secara keseluruhan dari penelitian 
ini adalah : 

1. Berdasarkan hasil analisa penulis, SITU 
dapat diukur dari perspektif kepuasan 
pemakai dan manfaat bersih. 

2. SEM (Struktural Equation Model) akan 
digunakan pada tahap berikutnya dalam 
mengidentifikasi hasil dari kuesioner 
kemudian memvalidasi model kesuksesan 
SITU dengan menggunakan SEM 
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Abstrak 

Terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur merupakan visi yang ingin diraih oleh bangsa ini. Sumberdaya 
manusia perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah, mengingat dengan meningkatnya kualitas sumberdaya 
manusia maka daya saing akan semakin tinggi. Program pemerintah yang akan menerapkan wajib belajar 12 
tahun  bagi seluruh WNI merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan daya saing.Sebaran industri yang 
tidak merata di suatu kawasan dan ketersediaan tenaga kerja -baik dari sisi kuantitas maupun kualitas (dalam hal 
ini memiliki kompetensi yang sesuai) -yang tidak sesuai mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan.Untuk itu 
diperlukan koordinasi yang kuat dan terintegrasi melalui supply chain management (scm) antara instansi yang 
terkait yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perindustrian dan industri itu sendiri sehingga bisa 
tercipta keseimbangan dan keselarasan dengan strategi yang ingin dicapai. 
 
Kata kunci : SCM, responsiveness, efficiency, integrasi 
 
 
 
1. Pendahuluan  

 
Tulisan ini menyoroti tentang supply dan 

demand tenaga kerja di suatu daerah. Mengingat 
tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang 
mempengaruhi naik turunnya tingkat pertumbuhan 
ekonomi di suatu daerah, maka menelaah tentang 
tenaga kerja tidak bisa lepas dari dunia pendidikan 
(formal, informal dan non-formal) yang merupakan 
pemasok (suppliers) bagi industri (demands).  

Pendidikan formal yang ada di Indonesia terdiri 
dari tingkat dasar, tingkat menengah dan perguruan 
tinggi. Terkait dengan tingkatan pendidikan formal 
tersebut, tidak semua warga masyarakat 
berkesempatan untuk bisa melanjutkan pendidikan 
ke tingkat yang lebih tinggi yang disebabkan oleh 
beragam faktor (lihat gambar 1). Akibatnya 
memperkecil kesempatan mereka untuk bisa bekerja 
di sektor formal (industri). Ditambah lagi oleh akibat 
dari globalisasi yang mengakibatkan terjadinya 
pergeseran kebutuhan atau peningkatan kualifikasi, 
yang semula dipersyaratkan bisa dikerjakan oleh 
tenaga kerja lulusan tingkat menengah pertama 
menjadi lulusan tingkat menengah atas atau bahkan 
perguruan tinggi. 

Dengan dikeluarkannya undang-undang 
tentang wajib belajar 9 tahun, bahkan ke depan 

ditingkatkan menjadi wajib belajar 12 tahun, hal ini 
menunjukkan bahwa  keinginan negara untuk 
meningkatkan kualitas sumberdaya manusia 
Indonesia di bidang pendidikan perlu didukung. 

 
 

SEKOLAH 
DASAR

SEKOLAH 
MENENGAH 
PERTAMA

SEKOLAH 
MENENGAH 

ATAS

PERGURUAN 
TINGGI

MELANJUTKAN MELANJUTKAN MELANJUTKAN

BEKERJA

INDUSTRI

BEKERJA BEKERJA BEKERJA

 
 
         Gambar 1. Tingkat Pendidikan dan Industri 
 
Namun perlu kiranya untuk melihat persoalan 
koordinasi di lembaga yang terkait dengan supply 
dan demand tenaga kerja. 
 
2. Batasan 
 
Dalam penulisan ini dibatasi pada : 

a. Supply dan demand tenaga kerja yang ada 
di suatu daerah 

No Makalah : 270
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b. Memfokuskan pada satu kompetensi 
 
 
3. Tujuan 
 
Tujuan yang ingin dicapai adalah mencari peluang 
penyelesain masalah supply dan demand tentang 
ketenagakerjaan  melalui pendekatan Supply Chain 
Management (SCM). Sehingga dinas-dinas terkait 
yang tergabung dalam supply chain yaitu dinas 
pendidikan, dinas tenaga kerja, dan dinas 
perindustrian, dapat membuat keputusan yang 
terintegrasi dengan memperhatikan responsiveness 
dan efficiency. 
 
4. SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (SCM) 
 

SCM merupakan  koordinasi dan integrasi 
produksi, persediaan, lokasi, dan transportasi 
diantara para peserta dalam supply chain untuk 
mencapai campuran terbaik antara responsiveness 
dan efficiency untuk pasar yang dilayani. [2, p.4] 

Responsiveness dan efficiency merupakan 
ukuran keberhasilan dari supply chain, dimana 
kedua ukuran tersebut ditujukan pada lima faktor 
yang menjadi penggerak berjalannya supply chain, 
yaitu [1, p.50] , [2, p.16]  

a. Produksi 
b. Inventori / persediaan 
c. Lokasi 
d. Transportasi 
e. Informasi 

 
 
5. ANALISIS  
 
Faktor produksi merujuk pada produk apa yang 
harus dibuat, berapa banyak, dan kapan harus dibuat. 
Persediaan terkait dengan produk apa yang harus 
disediakan dan berapa banyak serta kapan, hal ini 
terkait dengan maksud untuk mengatasi 
ketidakpastian permintaan. Kemudian untuk faktor 
Lokasi terkait dengan dimana fasilitas produksi dan 
persediaan tersebut ditempatkan. Untuk faktor 
transportasi berkenaan dengan bagaimana 
persediaan itu dikirim dari satu lokasi supply chain 
ke lokasi lainnya. Dan yang terakhir yaitu faktor 
Informasi berhubungan dengan berapa banyak data 
yang harus dikoleksi dan informasi apa saja yang 
bisa digunakan bersama (shared), sehingga dengan 
didukung oleh informasi yang akurat dan tepat 
waktu akan membuahkan koordinasi yang lebih baik 
dan pembuatan keputusanpun akan lebih baik. 

Dinas Pendidikan berperan sebagai penggerak 
produksi tenaga kerja yang memiliki kompetensi di 
bidang tertentu, kemudian persediaan tenaga kerja 
dikelola oleh Dinas Tenaga Kerja, sedangkan Dinas 
Perindustrian dan Industri merupakan pemakai dari 
tenaga kerja tersebut.  

 
Gambar 2 menunjukkan kondisi ketika konsep 
supply chain belum digunakan. Seringkali 
koordinasi dilakukan sebatas dalam suatu keadaan 
tertentu yang sifatnya sementara (adhoc). Sehingga 
kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja yang 
memiliki kompetensi yang dibutuhkan agak sulit 
untuk diperoleh. 
 

DINAS
PENDIDIKAN

DINAS
TENAGA 
KERJA

DINAS
PERINDUSTRI

AN

INDUSTRI

 
 
 Gambar 2. Koordinasi antar dinas terkait 
 
Dengan melihat prospek dari konsep SCM dalam 
mengatasi pengelolaan tenaga kerja dalam suatu 
kompetensi bidang tertentu memungkinkan 
koordinasi dan integrasi antar dinas terkait bisa 
dilakukan dengan efektif dan efisien, sehingga 
keputusan yang dibuat juga akan efektif.  Seperti 
ditunjukkan pada gambar 3 di bawah ini. 
 

 
 
 Gambar 3. Integrasi antar dinas terkait 
 
6. Kesimpulan  
 

Dari uraian di atas penulis dapat menarik 
kesimpulan bahwa : 

a. Konsep Supply Chain Management (SCM) 
memiliki prospek untuk mengatasi 
persoalan dalam wilayah ketenagakerjaan. 

b. Integrasi dari dinas terkait .menjadi kunci 
utama keberhasilan pengelolaan tenaga 
kerja. 
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Konferensi Nasional Sistem Informasi 2012, STMIK - STIKOM Bali 23-25 Pebruari 2012 

1055 

 

PENETAPAN INDIKATOR KENAIKAN GOLONGAN ASISTEN DI 
LABORATORIUM TEKNIK INFORMATIKA UNIVERSITAS 

PASUNDAN 
 

STUDI KASUS : SISTEM INFORMASI KENAIKAN GOLONGAN 
ASISTEN DI LABORATORIUM TEKNIK INFORMATIKA 

UNIVERSITAS PASUNDAN 
 

Muhammad Wildan1, Shanti Herliani2 
 

1,2 Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Pasundan 
1muhammadwildan14@gmail.com, 2shanti_herliani@yahoo.com 

   
 
 
 

Abstrak 
 

Penetapan indikator merupakan salah satu cara untuk melakukan penilaian atau evaluasi terhadap aspek-aspek 
yang ada di dalam sebuah organisasi. Aspek dalam organisasi yang paling penting untuk selalu dilakukan 
penilaian dan evaluasi adalah sumber daya manusia. Penetapan indikator dapat berupa faktor utama yang akan 
menjadi bahan rekomendasi awal bagi manajerial. Contohnya adalah indikator masa jabatan yang akan menjadi 
salah satu bahan rekomendasi untuk kenaikan golongan tenaga kerja. Penelitian ini dibuat dengan mempelajari 
dan mentapkan indikator yang berhubungan dengan penggolongan tenaga kerja dalam sebuah organisasi. 
Penetapan indikator penggolongan tenaga kerja juga dapat membantu manajerial dalam menentukan mutu atau 
kualitas tenaga kerja yang dimiliki, sehingga organisasi dapat melakukan pengembangan tenaga kerja sesuai 
dengan apa yang akan dibutuhkan oleh organisasi untuk jangka pendek atau jangka panjang.  
 
Kata Kunci : Penetapan Indikator, Indikator, Penggolongan, Sumber Daya Manusia. 
 

 
1. Pendahuluan 

 
Dalam sebuah organisasi ada banyak unit 

bisnis yang harus dikelola oleh manajerial, 
supaya dapat terus menghasilkan inovasi dan 
ide-ide baru yang membuat organisasi tetap 
bertahan. Salah satu faktor yang harus dikelola 
dalam sebuah organisasi adalah sumber daya 
manusia.  

Pada prinsipnya sumber daya manusia 
masih merupakan salah satu faktor penting di 
organisasi walaupun sudah banyak juga 
organisasi yang  mampu mengadopsi teknologi 
komputerisasi yang canggih.  

“Penerapan sumber daya terutama sumber 
daya manusia akan berkaitan dengan komitmen 
yang dimiliki oleh karyawan sehingga akan 
perdampak pada kualitas produktivitas 
karyawan dan organisasi. Yang berujung pada 
keterkaitan dengan performasi finansial 
organisasi, tetapi tidak selamanya komitmen 
dari karyawan akan berdampak positif bagi 
performansi financial organisasi tersebut”[1]. 

 
 
Gambar 1. Keterkaitan Sumber Daya Manusia 

Dengan Performansi Finansial 

Penggolongan jabatan erat kaitannya 
dengan kesejahteraan (honorarium) yang akan 
di dapat baik oleh tenaga kerja atau organisasi. 
Penggolongan jabatan juga dapat menjadi aspek 
sebuah organisasi untuk melakukan evaluasi 
dari performansi tenaga kerja. 

 
2. Identifikasi Masalah 

 
Masalah yang di identifikasi pada 

penelitian ini yaitu kesulitan dalam menetapkan 
indikator yang cocok untuk kenaikan golongan 
asisten laboratorium di Teknik Informatika 
Universitas Pasundan.  

 
 
 

No Makalah : 271
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3. Tujuan Penelitian 
 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian 
ini adalah :  
a. Menetapkan indikator untuk sistem 

informasi yang mengelola penggolongan 
asisten  di Teknik Informatika Universitas 
Pasundan. 

b. Dapat membantu membuat rekomendasi 
untuk managerial dalam mengelola tenaga 
kerjanya. 

c. Diharapkan dapat memberikan manfaat 
terhadap organisasi sehingga 
meningkatkan kinerja di Laboratorium 
Teknik Informatika Universitas Pasundan.    
 

4. Metodologi Penelitian 
 

Metodologi pengumpulan data yang 
dilakukan sebagai pendukung dalam proses 
penelitian ini adalah : 
a. Studi literatur 

Yaitu mencari dan mempelajari teori-
teori pendukung berdasarkan dengan 
permasalahan yang ditemui selama 
penulisan laporan kerja praktek ini. 

b. Observasi 
Yaitu melakukan pengamatan mengenai 
hal-hal yang berkaitan dengan objek atau 
bagian yang diteliti. 

c. Wawancara  
Yaitu melakukan tanya jawab dengan 
pihak-pihak yang terkait untuk 
memperoleh informasi atau data yang 
objektif. 

d. Analisis 
Yaitu melakukan analisis hasil studi 
literatur, observasi, dan wawancara yang 
akan menjadi bahan acuan untuk tahap 
selanjutnya. 

e. Menetapkan indikator 
Yaitu tahap untuk menetapkan indikator 
yang akan digunakan dalam 
penggolongan asisten sesuai dengan hasil 
tahap analisis. 

 
5. Kandidat Indikator 

 
Kandidat indicator adalah indikator-

indikator apa saja yang dapat menjadi pemicu 
penggolongan asisten Laboratorium Teknik 
Informatika Universitas Pasundan. 
a. Masa Jabatan 
 Masa jabatan adalah jumlah jam kerja 

yang dimiliki oleh asisten selama aktif 
mengajar di laboratorium.  

b. Kinerja 

 Kinerja adalah jumlah presensi kehadiran 
asisten selama aktif mengajar di 
laboratorium.   

c. Prestasi Kerja 
 Prestasi kerja adalah jumlah penghargaan 

yang dapat di terima oleh asisten selama 
aktif mengajar di laboratorium. Seperti 
penghargaan asisten terbaik atau asisten 
teladan.   

 
 
d. Gelar pendidikan 
 Gelar pendidikan merupakan bukti 

kemampuan yang dimiliki oleh asisten. 
e. Dual Jabatan 
 Dual jabatan adalah bila asisten yang 

aktif mengajar juga memiliki jabatan lain 
di dalam laboratorium. 

f. Peningkatan pengetahuan 
 Peningkatan pengetahuan adalah 

seberapa banyak asisten mengikuti 
kegiatan seperti seminar, workshop, 
hingga sertifikasi yang bertujuan untuk 
peningkatan pengetahuan.  

 
6. Indikator Yang Dapat Digunakan 

 
Indikator yang dapat digunakan adalah 

indikator-indikator apa saja yang menjadi 
pemicu penggolongan asisten Laboratorium 
Teknik Informatika Universitas Pasundan. 
a. Masa Jabatan 
 Masa jabatan merupakan indikator yang 

ditetapkan dengan membedakan jenis 
golongan sesuai jam kerja yang dimiliki 
asisten selama aktif mengajar di 
laboratorium.  

b. Gelar Pendidikan 
 Gelar penghargaan merupakan indikator 

yang ditetapkan dengan membedakan 
jumlah dan tingkatan gelar pendidikan 
yang dimiliki oleh asisten. 

c. Dual Jabatan 
 Dual jabatan merupakan indikator yang 

ditetapkan untuk memberikan apresiasi 
lebih kepada asisten yang juga memiliki 
jabatan lain di laboratorium. 

d. Peningkatan Pengetahuan 
 Peningkatan pengetahuan merupakan 

indikator yang ditetapkan untuk 
membantu manajerial membuat 
rekomendasi kenaikan golongan. 

 
7. Manfaat Dari Penetapan Indikator 

 
Manfaat yang diperoleh laboratorium 

dengan adanya penetapan indikator 
penggolongan asisten dapat membantu 
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beberapa sistem informasi yang telah ada di 
laboratorium. 
a. Sistem informasi penjadwalan 

praktikum. 
  Indikator masa jabatan asisten 

dapat membantu sistem ini untuk 
membuat alokasi asisten dalam satu shift 
praktikum agar dapat di isi oleh asisten 
dengan masa jabatan yang masih 
terbilang baru dengan asisten dengan 
masa jabtan yang sudah lama.  

b. Sistem informasi penggajian asisten. 
  Dapat membantu sistem ini untuk 

melakukan penggajian sesuai dengan 
penetapan indikator sehingga asisten 
dapat dengan adil mendapat honorarium.  

c. Sistem informasi penerimaan asisten 
baru. 

  Penetapan indikator dapat 
membantu sistem ini untuk menentukan 
penerimaan asisten baru berdasarkan 
komposisi asisten yang sudah dimiliki 
oleh laboratorium. 

d. Sistem informasi pemberhentian asisten. 
  Penetapan indikator dapat 

membantu sistem ini untuk melakukan 
pemberhentian asisten sesuai dengan 
komposisi indikator yang sudah 
ditetapkan. 

 
8. Studi Kasus 

 
Sistem informasi kenaikan golongan 

asisten di Laboratorium Teknik Informatika 
Universitas Pasundan adalah sistem informasi 
yang memberikan rekomendasi kepada 
manajerial kapan seorang asisten itu akan 
mengalami kenaikan golongan. Sistem 
informasi ini akan memberikan rekomendasi 
sesuai dengan indikator yang sudah 
ditetapkan.  
a. Kondisi Awal 

Asisten adalah seorang mahasiswa 
yang masih aktif ataupun alumni yang 
bekerja membantu memberikan 
pengajaran. di Laboratorium Teknin 
Informatika Unpas. 

Administrator basis data adalah 
bagian dari organisasi yang bertugas 
untuk mengelola semua data yang 
berkaitan dengan kegiatan praktikum 
termasuk data asisten. 

Berikut adalah adalah kondisi awal 
syarat-syarat untuk melakukan kenaikan 
golongan pada asisten di Laboratorium 
Informatika Unpas : 
1. Kenaikan golongan C ke golongan B 

a. Sudah bekerja selama dua tahun 
atau empat semester berturut-turut 
di Laboratorium Informatika Unpas. 

b. Tercatat sebagai asisten yang aktif 
bekerja di Laboratorium 
Informatika Unpas. 

c. Mendapatkan rekomendasi 
kenaikan golongan berdasarkan 
peningkatan pengetahuan yang 
dilakukan selama bekerja di 
Laboratorium Informatika Unpas. 

2. Kenaikan golongan B ke golongan A 
a. Telah bergelar minimal Strata Satu 

(S1), baik dalam bidang Teknik 
Informatika atau bidang lain. 

b. Tercatat sebagai asisten yang aktif 
bekerja di Laboratorium 
Informatika Unpas. 

c. Mendapatkan rekomendasi 
kenaikan golongan berdasarkan 
peningkatan pengetahuan yang 
dilakukan selama bekerja di 
Laboratorium Informatika Unpas. 

 
b. Fungsionalitas Sistem 

Fungsionalitas sistem yang ada di 
dalam sistem informasi ini adalah :  
 Pengelolaan masa jabatan asisten. 

Indikator masa jabatan akan 
memberikan rekomendasi yang 
diberikan kepada manajerial sebelum 
kenaikan golongan itu terjadi 
sehingga dapat mengantisipasi 
keterlambatan kenaikan golongan. 

 Pengelolaan peningkatan 
pengetahuan asisten. 

Indikator peningkatan 
pengetahuan akan memberikan 
rekomendasi kenaikan golongan 
berdasarkan jumlah peningkatan 
pengetahuan yang di ikuti oleh 
asisten selama aktif mengajar. 

 Pengelolaan data asisten. 
Indikator gelar pendidikan dan 

dual jabatan dapat dibuat sebagai 
atribut dalam data asisten. Sehingga 
manajerial akan mendapatkan 
rekomendasi kenaikan golongan 
sesuai dengan isi dari kedua indikator 
tersebut. 
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Gambar 2. Fungsionalitas Sistem 

c. Perancangan Sistem 
Dalam tahap ini yang dimaksud 

dengan perancangan sistem adalah 
membantu dan mempermudah Sistem 
Informasi Kenaikan Golongan Asisten di 
Laboratorium Teknik Informatika 
Universitas Pasundan dengan memberikan 
rekomendasi dari hasil peningkatan 
pengetahuan dan peringatan dini kenaikan 
golongan asisten. 

Performansi yang ditawarkan  dari 
sistem ini adalah sebagai berikut : 
 Mampu memberikan rekomendasi 

kenaikan golongan asisten 
berdasarkan ranking dari hasil 
kegiatan peningkatan pengetahuan 
yang dilakukan oleh asisten. 

 Mampu memberikan peringatan dini 
kenaikan golongan asisten kepada 
Administrator basis data sehingga 
tidak akan ada keterlambatan proses 
kenaikan golongan asisten. 
 
Yang akan berinteraksi dengan sistem 

dalam tahap perancangan ini adalah 
manajerial yang diwakili oleh pengelola 
basis data. Pengelola basis data akan 
berhubungan dengan kebutuhan dalam 
perancangan sistem, yaitu : 
a. Perhitungan Riwayat Masa Jabatan 

Asisten. 
b. Pencatatan Peningkatan Pengetahuan 

Asisten. 
c. Pencatatan Data Asisten. 
 

 
 

Gambar 3. Perancangan Sistem 

9. Kesimpulan 
 

Dari hasil analisis, maka secara 
keseluruhan kesimpulan dari penelitian ini 
adalah :  
 Penetapan indikator dalam penggolongan 

tenaga kerja dapat membantu dan 
mempermudah proses pemberian 
rekomendasi kenaikan golongan. 

 Penetapan indikator penggolongan 
tenaga kerja dapat dijadikan proses 
pengembangan mutu tenaga kerja yang 
dimiliki organisasi. 
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Abstrak 

Kurikulum baru tahun 2009 memberikan manfaat bagi pengembangan  beberapa bidang keahlian untuk 
mahasiswa seperti : Sistem Informasi (SI),  Rekayasa Perangkat Lunak (RPL), Teknologi Informasi (jaringan 
dan infrastruktur) dan Multimedia. Untuk mendukung hal tersebut dikembangkan model belajar proyek agar  
bisa memberikan manfaat untuk mahasiswa dan dapat melebur secara utuh ke dalam kurikulum yang baru. 
Model belajar proyek dibuat terdiri dari beberapa kegiatan pengelolaan proyek hingga pembuatan produknya.   
Untuk memahami keberhasilan kurikulum dirasakan perlu untuk mengevaluasi pelaksanaan belajar. Evaluasi ini 
dibuat dalam rancangan menggunakan metode deskriptif dengan analisis secara kualitatif. Variabel yang akan 
dinilai meliputi pengenalan lingkungan kerja, pengenalan persoalan serta solusinya dan motivasi belajar 

mahasiswa Hasil penelitian menunjukkan bahwa model belajar yang digunakan mampu 
mengenali masalah dan pencarian solusi yang relevan dengan kebutuhan pekerjaan proyek di 
dunia nyata.  
 
Kata kunci : Model belajar,  pengelolaan proyek 
 
 
 
1. Pendahuluan  

Diawali dengan keinginan agar mahasiswa 
dapat memiliki wawasan yang lebih luas sebelum 
terjun ke masyarakat, maka Jurusan Teknik 
Informatika beserta Laboratorium Sistem Informasi 
membuat rancangan untuk mata kuliah proyek, yang 
pada pelaksanaan pengelolaan proyeknya 
melibatkan mahasiswa yang mengambil mata kuliah 
tersebut. 

Hal ini adalah salah satu penyebab yang 
membuat rancangan mata kuliah tersebut, harus di 
evaluasi, agar tetap bisa memberikan manfaat untuk 
mahasiswa dan dapat melebur secara utuh ke dalam 
kurikulum yang baru.  

Untuk menjawab pertanyaan, apakah 
rancangan mata kuliah ini masih bisa memberikan 
manfaat atau tidak, maka Laboratorium Sistem 
Informasi mencoba untuk melakukan penelitian 
berkenaan dengan model belajar proyek yang sudah 
terjadi sebelumnya. 

Sistematika penulisan makalah ini sebagai 
berikut: pendahuluan berisikan latar belakang 
munculnya model belajar proyek beserta kebutuhan 
akan dilakukannya evaluasi terhadap model belajar 
tersebut. Tujuan penelitian berisikan tentang target 
dari penelitian ini. Metodologi penelitian 

menjelaskan cara penelitian ini dilakukan. Konsep 
belajar secara umum berisikan beberapa konsep 
belajar menurut beberapa peneliti. Model 
pengelolaan proyek menguraikan standarisasi yang 
digunakan oleh beberapa konsultan di dunia nyata. 
Evaluasi pelaksanaan dan pengontrolan kegiatan 
proyek berisikan tentang kegiatan evaluasi dari 
model belajar proyek. Pengukuran dari hasil 
pelaksanaan model belajar proyek menunjukkan 
hasil pengukuran dari evaluasi yang dilaksanakan. 
Terkahir adalah kesimpulan dari hasil evaluasi 
model belajar dan rekomendasi yang diberikan 
untuk menyempurnakan model belajar tersebut 

 
2. Tujuan penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan 
evaluasi terhadap  model belajar proyek yang  sudah 
pernah dilaksanakan sebelumnya dan menilai 
beberapa variabel yang digunakan.  

 
3. Metodologi penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan metode 
deskriptif dengan analisis secara kualitatif 

Variabel yang akan dinilai dari penelitian 
model belajar ini adalah : 

No Makalah : 272
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1) Mahasiswa dapat mengenali lingkungan 
kerjanya di masa yang akan datang. 

2) Mahasiswa terlatih untuk mengenali persoalan, 
mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi 
dan memposisikan diri. 

3) Mahasiswa memiliki sifat percaya diri, 
tanggung jawab dan tidak gampang menyerah 
 

4. Konsep belajar secara umum 
Menurut Krisna, yang tertuang dalam 

blognya [1], belajar  adalah proses perubahan 
perilaku secara aktif, proses mereaksi terhadap 
semua situasi yang ada di sekitar individu, proses 
yang diarahkan pada suatu tujuan, proses berbuat 
melalui berbagai pengalaman, proses melihat, 
mengamati, dan memahami sesuatu yang dipelajari. 

Eggen & Kauchak (1998) [2], menjelaskan  
bahwa  ada  enam  ciri  pembelajaran yang efektif, 
yaitu: 
1) siswa menjadi pengkaji yang aktif terhadap 

lingkungannya melalui mengobservasi, 
membandingkan, menemukan kesamaan-
kesamaan dan perbedaan-perbedaan serta 
membentuk konsep dan generalisasi 
berdasarkan kesamaan-kesamaan yang 
ditemukan,  

2) guru menyediakan materi sebagai fokus berpikir 
dan berinteraksi dalam pelajaran,  

3) aktivitas-aktivitas siswa sepenuhnya didasarkan 
pada pengkajian,  

4) guru secara aktif terlibat dalam pemberian 
arahan dan tuntunan kepada siswa dalam 
menganalisis informasi,  

5) orientasi pembelajaran penguasaan isi pelajaran 
dan pengembangan keterampilan berpikir, serta  

6) guru menggunakan teknik mengajar yang 
bervariasi sesuai dengan tujuan dan gaya 
mengajar guru. 
Petty and Cacioppo dalam Brigham (1991) yang 

dikutip oleh Drs. Azwar, Saifuddin, MA dalam [5]  
menyatakan bahwa pendekatan belajar-pesan 
(message-learning approach) adalah  proses yang 
paling dasar dalam pengubahan sikap manusia 
adalah  atensi, pemahaman, penerimaan dan retensi. 
Keempat-empatnya merupakan proses perantara 
internal (atensi, pemahaman, penerimaan,retensi) 
yang dipengaruhi oleh karakteristik sumber pesan, 
pesan itu sendiri, target dan saluran yang digunakan 
dalam penyampaian dan penerimaan pesan, sehingga 
dapat menghasilkan efek perubahan keyakinan, 
sikap dan perilaku. 

 
5. Model Pengelolaan Proyek IT di dunia nyata 
       Menurut America National Standard (ANSI) 
[3],  Model pengelolaan proyek memiliki 5 process 
group: 

1) Initiating process group: Mendefinisikan 
dan memastikan fase pekerjaan proyek 

2) Planning process group: Mendefinisikan 
dan memilih objektif, serta membuat 
rencana berdasarkan objektif dan 
lingkupnya 

3) Executing process group: Melaksanakan 
rencana proyek dengan mengintegrasikan 
semua sumber daya yang diperlukan 

4) Monitoring and controlling process 
group: Melakukan pengontrolan dan 
pengendalian pekerjaan proyek, dengan 
mengidentifikasi kemungkinan resiko yang 
akan muncul, sehingga bisa diambil 
tindakan pencegahannya 

5) Closing process group: Memformalkan 
penerimaan produk, service atau hasil dari 
pekerjaan proyek 

 
6. Evaluasi Pelaksanaan dan Pengontrolan 

Kegiatan Proyek 
Beberapa hal  hasil evaluasi  sebagai berikut: 
a. Pelaksanaan kegiatan proyek 

Hal-hal yang perlu disiapkan dalam rangka 
pelaksanaan proyek: 
1) Waktu : 1 semester (rentang waktu  

yang sudah disesuaikan dengan 
kalender akademik). 

2) Memiliki spesifikasi minimal (dibuat 
pimpinan proyek atas dasar pekerjaan). 

3) Dibentuk Group kerja. 
4) Ketentuan tentang Peserta Proyek 

a) Peserta adalah mahasiswa yang 
sudah mengambil jalur keahlian 
dan dalam jalurnya  mengambil 
mata kuliah proyek dibidangnya 
masing-masing 

b) Peserta yang mengambil 
matakuliah Proyek Rekayasa 
Teknologi Informasi diharuskan 
juga mengambil mata kuliah 
proyek di jalurnya masing-masing. 

c) Peserta yang hanya mengambil 
salah satu saja (mata kuliah proyek 
di jalur atau mata kuliah proyek 
teknologi informasi), maka 
disarankan untuk membatalkan 
pengambilan mata kuliahnya atau 
diminta untuk mengontrak mata 
kuliah proyek yang belum diambil 

d) Peserta dalam 1 group boleh 
digabung dari kelas yang berbeda  

 
e) Mahasiswa bidang keahlian 

Sistem Informasi, menjadi group 
manager bagi bidang keahlian lain 
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f) Setiap group manager 
membawahi satu bidang keahlian 
lainnya (Rekayasa Perangkat 
Lunak, Multimedia, Jaringan) 

g) Group manager didampingi 
asisten manager, yang ditunjuk 
dari anggota groupnya 

 
5) Ketentuan tentang pendamping atau 

tutor dalam  proyek  
a) Supervisor adalah pengajar 

(dosen), disetiap bidang keahlian 
b) Asisten supervisor adalah asisten 

yang ditunjuk untuk 
mendampingi supervisor 

c) Assessor  adalah tenaga ahli dalam 
bidangnya yang diundang datang 
dari luar, untuk membantu 
melakukan penilaian terhadap 
pekerjaan proyek 
 

5) Untuk mengelola pekerjaan proyek  
dibutuhkan pelaku yang memiliki 
pembagian kerja berbeda, sehingga 
keseimbangan kehidupan dalam  
proyek akan dapat terbentuk dalam 
proyek.  
Pembagian pekerjaan tersebut (tabel 1),  
melibatkan pendamping dan peserta. 
Agar lebih terarah, penempatannya 
bisa langsungditetapkan oleh para 
pendamping atau tutor, disesuaikan 
dengan hasil pengamatan terhadap 
karakter dan kemampuan peserta 
 

Tabel 1. Pembagian kerja  untuk pelaku yang terlibat 
 

 

 
 
 
 

b. Pengontrolan kegiatan proyek 
Pengelola proyek diharuskan untuk 
membuat beberapa event atau bentuk 
laporan dalam rangka pengontrolan 
pekerjaan proyek, diantaranya adalah: 
1) Weekly report; laporan  perkembangan 

pekerjaan berdasarkan target per 
minggu beserta kinerja anggota 
groupnya 

2) Advisory; pembekalan pengetahuan 
bagi group manager dan tim teknis, 
disertai diskusi 

3) Assesment; kegiatan peninjauan atau 
penilaian dari pekerjaan proyek, di 
setiap fase pekerjaan 

4) Presentasi; mempertanggung jawabkan 
secara keseluruhan hasil pekerjaan 

7. Pengukuran dari Hasil Pelaksanaan Model 
Belajar Proyek 

Pengukuran dalam  penelitian  ini  
mengambil  sample  dari  alumni (berbagai 
angkatan), mahasiswa yang sudah pernah 
mengambil  dan mahasiswa yang sedang 
mengambil mata kuliah ini 

Dalam evaluasi pendahuluan ini teknik 
pengambilan datanya menggunakan random 
sampling [4], walaupun ada yang belum bisa 
dilaksanakan sesuai dengan teorinya, seperti 
pengambilan sample dari alumni, yang belum 
diketahui populasinya dengan jelas. 

Ada beberapa variabel yang bisa ditemukan 
secara mudah, ada juga yang harus ditemukan 
dengan cara wawancara.  

Dari sample yang diambil pada mahasiswa 
yang masih belum menyelesaikan proses belajar 
mata kuliah proyek hanya ada beberapa saja 
yang ditemukan 

Berikut sebaran beberapa variabel (tabel 2) 
yang dapat ditemukan dari beberapa sample. 

 
       Tabel 2. Hasil pengukuran evaluasi awal 

Variabel Alumni  Angkatan 
2007 

Angkatan 
2008* 

Mengenali masalah √ √ √ 

Menetapkan solusi √ √ X 

Memposisikan diri √ √ √ 

Percaya diri √ √ X 

Tanggung jawab √ √ X 

Tidak gampang 
menyerah 

√ √ X 

         Keterangan notasi : 
Notasi  Keterangan  

* : Masih terjadi proses belajarnya, sehingga ada 
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beberapa variabel yang belum terlihat 

X : Belum terlihat 

√ : Ada  / ditemukan 

 
8. Kesimpulan  

Dari kegiatan evaluasi dan pengukuran diatas 
maka didapatkan : 
 
a. Kesimpulan sementara 

Model belajar ini cocok untuk :  
1) Membekali mahasiswa dengan 

pengetahuan pengelolaan prroyek agar 
bisa digunakan di dunia kerja nanti 

 
2) Mempersiapkan mahasiswa untuk 

mengenali kondisi dan menetapkan 
solusi dari masalah yang dihadapi 
dalam dunia kerja nanti 

 
b. Rekomendasi untuk yang berikutnya: 

1) Dipersiapkan lebih matang skenario 
pelaksanaan dan pengontrolan kegiatan 
proyek  

2) Mempersiapkan template dokumentasi 
dengan menggunakan standardarisasi 
yang berlaku 
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Abstrak 

Sistem informasi pengawasan pengajaran di laboratorium Teknik Informatika UNPAS  merupakan sistem yang 
membantu manajemen laboratorium untuk memantau pelaksanaan praktikum. Melalui beberapa indikator 
pengawasan, sistem ini dapat merekam pelaksanaan kegiatan praktikum. Penelitian ini dibuat dengan 
mempelajari keadaan praktikum yang terjadi di laboratorium Teknik Informatika UNPAS dan mencoba untuk 
membangun Sistem Pengawasan Pengajaran dengan menggunakan bantuan tools yang dipilih. 
 
Kata kunci :  Pengawasan Pelaksanaan Pengajaran, Indikator Pengawasaan. 
 
 
 
1. Pendahuluan  
  

Dalam rangka menjaga kualitas pengajaran 
maka perlu dibangun sebuah Sistem Informasi 
Pengawasan Pengajaran dengan tujuan untuk 
membantu manajemen dalam hal mengawasi 
kegiatan pengajaran, sehingga manajemen dapat 
dengan mudah mendapat informasi jika terjadi 
penyimpangan dalam pelaksanaan pengajaran. 
Pengajaran yang dimaksudkan adalah praktikum. 
Pelaksana dari layanan praktikum adalah asisten, 
bisa mahasiswa yang masih aktif ataupun alumni.  

Keadaan pada sistem yang terjadi sekarang 
adalah kehadiran asisten dan praktikan sudah 
dilakukan secara komputerisasi namun masih belum 
dapat menangani pengawasan secara optimal, yakni 
belum ada batas waktu penginputan data, sehingga 
masih banyak asisten yang melakukan pencatatan di 
luar kegiatan praktikum. 

 
2. Identifikasi Masalah 

 
Persoalan yang dapat diidentifikasi dari 

penelitian ini adalah : 
 Masih kurangnya informasi tentang materi 

praktikum yang akan dilaksanakan 
sehingga tidak ada kesesuaian antara 
rencana materi dengan materi yang 
disampaikan oleh asisten pengajar. 

 Belum dapat menangani pergantian asisten 
pengajar, yang seharusnya diganti oleh 
asisten pengganti. 

 
3. Indikator Pengawasan 

 

Adapun indikator-indikator pengawasan dalam 
kegiatan pengajaran ini yaitu : 

a. Kehadiran asisten; Asisten adalah 
pengajar yang sudah ditetapkan jadwal 
mengajar di laboratorium Teknik 
Informatika UNPAS. 
 

b. Kehadiran praktikan; praktikan 
merupakan mahasiswa yang mengambil 
mata praktikum dan sudah ditetapkan 
jadwalnya. 

 
c. Berita acara praktikum 

 
4. Prosedur Kerja Sistem Pengawasan 

Praktikum 
 

Dalam sistem pengawasan pengajaran 
praktikum terdapat beberapa prosedur kerja, 
diantaranya : 
1. Prosedur  Pencatatan Berita Acara 

Praktikum,terdiri dari : 
- Asisten pengajar melakukan login di 

sistem 
- Asisten pengajar memilih praktikum 

yang akan dilaksanakan 
- Asisten pengajar membuat berita acara 

baru 
- Asisten pengajar mengisi berita acara 

sesuai dengan kegiatan praktikum yang 
dilaksanakan 

- Asisten pengajar mengisi kehadiran di 
dalam berita acara 

- Asisten pengajar melakukan submit 
berita acara 

No Makalah : 273
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Gambar 1. Prosedur Pencatatan Berita Acara 
Praktikum 

 
2. Prosedur Pencatatan Kehadiran Praktikan, 

terdiri dari : 
- Asisten pengajar membuka form 

pencatatan kehadiran praktikan 
- Setiap praktikan melakukan pencatatan 

kehadiran menggunakan kartu 
praktikum 

Setelah semua tercatat maka asisten 
pengajar dapat keluar dari sistem dengan 
menggunakan menu log out. 

Gambar 2. Prosedur  Pencatatan Kehadiran 
Praktikan 

 
5. Deskripsi Sistem Yang Diusulkan 

 
Sistem informasi pengawasan pengajaran ini 

merupakan sistem yang menangani pencatatan 
kehadiran asisten lab, pencatatan kehadiran 
praktikan dan pencatatan berita acara praktikum 
yang akam berguna untuk mengawasi kegiatan 
praktikum, sehingga kualitas kinerja praktikum akan 
dapat diawasi dengan mudah oleh pihak manajemen 
lab. 

Berikut ini merupakan representasi rancangan 
sistem pengawasan pengajaran : 

 

 
Gambar 3. DFD Required Sistem Informasi 

Pengawasan Pengajaran [1] 
 

Requirement sistem ini diantaranya yaitu : 
1. Sistem ini melakukan report ke manajemen 

lab secara berkala satu minggu sekali 
2. Sistem ini dapat melakukan closing 

otomatis sesuai waktu yang ditentukan agar 
keamanan informasi dapat lebih terjaga. 

 
6. Informasi yang Dihasilkan 

 
Informasi yang dihasilkan dari Sistem 

Pengawasan Pengajaran ini yaitu : 
 

Tabel 1. Informasi Yang Dihasilkan 

No Nama Informasi 
Ditujukan 

Untuk 
Kegunaan 

1 
Kehadiran asisten 

lab 

Koordinator 
Asisten Lab 

Mengetahui 
kehadiran 
asisten pengajar 
secara 
keseluruhan 

2 
Kehadiran 
praktikan 

Koordinator 
asisten Lab 

Mengetahui 
kehadiran 
praktikan secara 
keseluruhan 

3 
Materi yang 
disampaikan 

Dosen 
penanggung 
jawab mata 
praktikum 
 

Bahan evaluasi 
praktikum 

4 
Materi yang 
direncanakan 

Asisten 
pengajar 

Untuk 
pengingat 
bahwa materi 
yang akan 
disampaikan 
tidak 
melenceng dari 
rencana awal  

5 
Tanggal 

pelaksanaan 
praktikum 

- Asisten 
Pengajar 

- Koordinator 
asisten Lab 

Mengetahui 
tanggal setiap 
pelaksanaan 
praktikum 

6 Jenis praktikum 

Asisten 
Pengajar 

Mengetahui 
jenis praktikum 
yang 
dilaksanakan    
(praktikum atau 
ujian) 
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    Tabel 1. Informasi Yang Dihasilkan (Sambungan) 

No Nama Informasi 
Ditujukan 

Untuk 
Kegunaan 

7 

ID Praktikum - Asisten 
Pengajar 

- Koordinator 
asisten Lab 

Menjadi kode 
unik antar 
pelaksanaan 
praktikum 

8 

Jumlah praktikan 
yang hadir 

- Asisten 
pengajar 

- Koordinator 
assiten Lab 

Mengetahui 
jumlah 
praktikan yang 
hadir per 
pertemuan 

 
7. Pemilihan Tools 

 
a. Tools yang Digunakan 

 
Dalam membangun Sistem Informasi ini penulis 

menggunakan tools CodeCharge Studio. Adapun 
alasan pemilihan tools ini yaitu : 

1. Sistem lain di lab sudah menggunakan tools 
ini sehingga akan lebih mudah dalam hal 
integrasi sistem. 

2. Dari segi user interface tools ini memiliki 
tampilan form yang cukup sederhana 
sehingga mudah dipahami oleh user 
  

b. Kelemahan Tools 
 

Setelah penulis mencoba membangun sistem 
ini menggunakan tools codecharge studio dan 
melakukan pengujian ternyata ada beberapa 
kelemahan yang dimiliki oleh tools ini, diantaranya 
yaitu : 

1. Sering adanya bug untuk koneksi ke 
database, sehingga tabel-tabel database 
tidak terdeteksi dengan baik. 

2. Sulitnya membuat customize untuk 
tampilan form tabel dan penyesuaian 
dengan query yang dibuat manual. 

 
8. Kesimpulan 

 
Berikut ini merupakan kesimpulan dari hasil 

penelitian ini : 
1. Kesesuaian informasi mengenai rencana 

materi praktikum dan materi yang 
disampaikan dapat ditangani oleh sistem 
ini. 

2. Tools yang digunakan dalam pembangunan 
sistem ini masih harus di evaluasi agar 
pengembangan selanjutnya dapat lebih 
mudah. 

3. Dengan adanya sistem informasi ini pihak 
manajemen lab diharapkan dapat lebih 
mudah mengawasi pelaksanaan praktikum. 

 
Daftar Pustaka: 
 
[1] Goodland, Mike., Slater, Caroline., 1995, 

SSADM version 4, England, McGraw-Hill 
Publishing Company. 

 
Lampiran 
 

Tabel 2. Daftar Istilah 

No 
Nama 
Istilah 

Deskripsi 

1 Bug 

Hal – hal yang menyebabkan 
suatu software tidak berjalan 
dengan baik, yang  
tidak/belum diketahui 
sebelumnya 

2 Customize 
Kostumisasi diluar standar 
yang ada 

3 Interface Tampilan tatap muka  

4 Log out 
Menu untuk keluar dari 
aplikasi 

5 Requirement 
Fitur/fasilitas yang diinginkan 
oleh sejumlah pengguna 

 
Tabel 3. Jobdesk di Laboratorium Teknik 

Informatika 
No Jabatan Job deskripsi 

1 
Koordinator 

lab 

Memimpin, mengelola, dan 
bertanggung jawab terhadap 
segala hal yang berkenaan 
dengan kegiatan atau 
penggunaan fasilitas 
laboratorium. 

2 
Koordinator 
asisten lab 

Bertanggung jawab atas 
seluruh kegiatan asisten, mulai 
dari penunjukan penanggung 
jawab mata praktikum (jika 
tidak ada rekomendasi dari 
penanggung jawab mata 
kuliah), pengawasan jadwal 
mengajar, hingga garis awal 
pemantau kinerja asisten 
pengajar untuk evaluasi. 

3 
Asisten 
pengajar 

Mengajar mata praktikum yang 
diambilnya. 

4 
Dosen 

penanggung 
jawab 

Penanggung jawab materi 
setiap mata praktikum 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2012, STMIK - STIKOM Bali 23-25 Pebruari 2012 

1066 
 

LAMPIRAN 
 
Berita acara pengujian 
 
Berita Acara Pengujian Sistem 
No. Pengujian : 1 Penguji :  
Tanggal : 30 Juli 2011 Hal yang diuji : koneksi database untuk codecharge studio 

versi 4.2 
Hasil Pengujian : 
Koneksi tools ke database masih belum stabil, sehingga tabel-tabel database tidak terbaca oleh tools 
codecharge studio 
 
 
 
 
Rekomendasi : 
Mencoba untuk ganti versi tools menjadi versi 4.3 
 
 
Berita Acara Pengujian Sistem 
No. Pengujian : 2 Penguji : developer 
Tanggal : 12 September 2011 Hal yang diuji : form tampilan  
Hasil Pengujian : 
Masih sulit untuk membuat form tampilan yang customize, karena sering tidak sesuai dengan 
generator yang ada di codecharge studio versi 4.3 
 
 
 
Rekomendasi : 
Memakai form tampilan sesuai dengan standar yang ada di tools codecharge studio. 
 
 
 
Berita Acara Pengujian Sistem 
No. Pengujian : 3 Penguji : developer 
Tanggal : 12 September 2011  Hal yang diuji : manual query  
Hasil Pengujian : 
Tabel dan form tidak dapat menampilkan hasil query yang manual. Dan berdampak pula ke fungsi 
tombol yang hilang. 
 
 
 
Rekomendasi : 
Menggunakan pembuatan query sesuai yang digenerate oleh tools codecharge studio 
 
Berita Acara Pengujian Sistem 
No. Pengujian : 4 Penguji : developer 
Tanggal : 12 September 2011 Hal yang diuji : auto closing berita acara praktikum 
Hasil Pengujian : 
Berhasil, dengan menggunakan source code tambahan secara manual. Karena tidak ada fungsi di tools 
yang dapat menghandle hal ini. 
 
 
Rekomendasi : 
- 
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Abstrak 

Pada paper ini dibahas mengenai implementasi data logging pada trayek armada taksi guna mengotomatisasi 
sistem pendataan taksi pada pangkalannya, dengan menggunakan memori flash, yang prosesnya dikontrol 
menggunakan mikrokontroler SiLabs C8051F340, dan ditransmisikan secara nirkabel melalui frekuensi radio 
dengan menggunakan modul komunikasi ZigBee. Sistem ini dirancang dengan memanfaatkan memori flash 
sebagai media penyimpanan data-data yang dicatat dan dikirimkan ke pangkalan, dan didukung dengan 
komponen RTC (Real Time Clock) yang membuat perhitungan waktu lebih mudah dan akurat. Alat ini 
digerakkan oleh mikrokontroler SiLabs C8051F340 dengan kecepatan proses yang cukup baik, serta komunikasi 
nirkabel dengan menggunakan modul ZigBee ETRX2 yang hemat energy. Proses pengiriman data dari taksi ke 
pangkalan dilakukan tanpa konfirmasi, sehingga proses transmisi data akan menjadi lebih mudah dan cepat. 
 
Kata kunci : wireless, data logging, ZigBee 
 
 
1. Pendahuluan 

 
Dalam bidang transportasi, sarana transportasi 

eksklusif seperti taksi tentu cukup berbeda dengan 
sarana transportasi umum darat lainnya. Bagi 
perusahaan armada taksi, sistem pendataan terhadap 
armada taksi di pangkalannya menjadi salah satu 
aspek yang cukup penting untuk diperhatikan, 
karena dengan melakukan pendataan tersebut, 
pemilik perusahaan armada taksi terkait dapat lebih 
mengerti kondisi armadanya setiap harinya. Dengan 
demikian pemilik perusahaan ataupun orang yang 
bertugas di bidang pendataan armada tersebut dapat 
lebih mudah dalam mengawasi dan mengontrol 
perkembangan armadanya. Pada proses pendataan 
armada taksi pada pangkalan yang masih dilakukan 
secara manual, masih membutuhkan kertas, tinta, 
waktu ekstra dan tenaga dari sumber daya 
manusianya sendiri.   

Dari kondisi tersebut muncul ide untuk 
melakukan wireless data logging automation pada 
armada taksi pada pangkalan sehingga dapat 
dilakukan secara otomatis dan nirkabel. Data-data 
tersebut dapat disimpan di dalam memori yang 
ditanamkan dalam taksi tersebut, untuk kemudian 
akan dikirimkan secara nirkabel ke dalam database 
pangkalan taksi tersebut sebagai catatan logistik. Hal 
ini dilakukan setiap taksi tersebut kembali ke 
pangkalan untuk mengakhiri trayek pada hari 
tersebut.  

Keunggulan dari alat yang diciptakan melalui 
penelitian ini adalah mampu mengotomasi proses 

pendataan armada taksi pada pangkalan dengan 
berbasiskan modul komunikasi ZigBee, 
mikrokontroler SiLabs C8051F340, memori flash, 
serta RTC (Real Time Clock). Proses pendataan 
tersebut dilakukan secara otomatis, tanpa perlu 
adanya interaksi langsung antara pihak pendata 
dengan pengendara. 

Mengingat bahwa kebutuhan dari kapasitas 
memori yang diperlukan oleh taksi untuk 
menampung data selama satu hari tidaklah terlalu 
besar, maka dengan menggunakan flash memory saja 
dirasa sudah mencukupi. Untuk komunikasi 
nirkabelnya, dipilihlah modul komunikasi nirkabel 
yang hemat energi, yaitu modul ZigBee sebagai 
media transmisi data [1]. Selain itu ZigBee memiliki 
fitur yang cukup advance, sehingga memiliki 
prospek yang baik untuk pengembangan ke tahap 
yang lebih kompleks. Zigbee ini telah dilakukan 
seperti pada home automation, building automation, 
utility meter reading dan pemantauan kesehatan 
secara online dengan menggunakan komponen 
wireless sensor network [2, 3, 4, 5].  
 
2. Tinjauan Pustaka 

 
2.1 Mikrokontroler 

 
Mikrokontroler merupakan teknologi 

semikonduktor yang hingga saat ini sangat banyak 
digunakan dalam teknologi embedded system (sistem 
tertanam). Mikrokontroler memiliki arsitektur 
packaging yang praktis dan sederhana, namun di 

No Makalah : 274
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dalamnya memiliki banyak komponen elektronik 
pendukung yang terintegrasi secara kompleks. 
Arsitektur mikrokontroler yang praktis tersebut 
menjadikannya lebih mendukung untuk pembuatan 
rangkaian elektronika yang lebih portable, 
khususnya rangkaian elektronika yang sifatnya 
handheld dan mobile. 

Mikrokontroler pertama yang berhasil populer 
di kalangan engineer berhasil diciptakan oleh 
perusahaan Intel di tahun 1976. Intel berhasil 
menciptakan mikrokontroler 8-bit Intel 8748. 
Hingga kini, terdapat beberapa jenis mikrokontroler 
yang sangat popoler digunakan oleh para engineer di 
seluruh dunia, diantaranya seperti Atmel, Microchip, 
Texas Instruments, Cypress, Intel, National, 
Freescale, Fujitsu, dan Philips.  

Seiring dengan perkembangan jaman, sistem 
komputer masa kini lebih banyak diimplementasikan 
sebagai sistem tertanam dalam peralatan – peralatan 
seperti telepon, jam, perangkat rumah tangga, 
kendaraan, dan sebagainya [2, 5, 6, 7]. Dalam sistem 
tertanam, biasanya mengandung syarat minimal 
untuk sebuah sistem mikroprosesor, yaitu adanya 
memori yang akan digunakan untuk menyimpan 
data dan program, serta sistem antarmuka yang 
sederhana untuk keperluan input dan output. 
Berbeda dengan mikroprosesor, mikrokontroler 
diciptakan untuk tujuan spesifik (specific purpose 
processor), sedangkan mikroprosesor untuk tujuan 
umum (general purpose processor). 

Sistem mikrokontroler lebih berfokus pada 
proses kendali sederhana terhadap komponen-
komponen penting seperti LED (Light Emitting 
Diode), saklar, motor, RTC (Real Time Clock), dan 
komponen elektronik lainnya. Pada umumnya, antar 
muka yang ada pada sebuah sistem mikrokontroler 
sederhana adalah lampu LED sebagai indicator, 
seven segment, dot matrix, atau layar LCD (Liquid 
Crystal Display). 

Mikrokontroler juga dilengkapi dengan memori 
internal, baik memori RAM (volatile) maupun 
memori flash (non-volatile). Di dalam 
mikrokontroler juga terdapat pin (kaki) input dan 
output. Dalam melakukan proses tertentu secara 
otomatis, diperlukan sebuah program yang harus 
dibuat terlebih dahulu oleh programmer agar dapat 
memasukkan fungsi tertentu ke dalam memori 
mikrokontroler tersebut, sehingga dapat 
menjalankan fungsi sesuai dengan apa yang telah 
didesain di dalam program tersebut. 

Kecepatan proses mengeksekusi program pada 
setiap mikrokontroler tentunya berbeda-beda. Hal ini 
dapat dilihat dari seberapa tinggi spesifikasi system 
clock yang dimiliki, jika semakin tinggi system 
clock-nya, maka semakin cepat proses kerjanya. 
Selain kecepatan proses, perlu dipastikan juga agar 
setiap komponen dalam aplikasi yang akan dibuat 
dapat saling sinkron dengan spesifikasi komponen 
lainnya, baik dari segi kemasan, kecepatan, daya 

tahan suhu, dan lain sebagainya, sehingga aplikasi 
dapat bekerja dengan baik.  

Terdapat berbagai macam jenis mikrokontroler 
dengan fungsi yang berbeda-beda, dalam penelitian 
ini, digunakan mikrokontroler C8051F340. 
Mikrokontroler ini masih merupakan keluarga dari 
seri mikrokontroler 8051. Mikrokontroler 
C8051F340 merupakan mikrokontroler yang 
diproduksi oleh Silicon Laboratories..  

Mikrokontroler C8051F340 memiliki 
kecepatan prosesor yang tinggi. Kecepatan clock 
maksimumnya sebesar 12 MHz. Disamping itu, 
C8051F340 memiliki mode pengali clock menjadi 
empat kali kecepatan aslinya. Dengan mengaktifkan 
mode ini, maka kecepatan C8051F340 yang semula 
maksimal sebesar 12 MHz dapat mencapai 48 MHz. 
Di dalam mikrokontroler C8051F340 terdapat 
memori flash internal yang memiliki kapasitas 
sebesar 64 KB dan memiliki RAM sebesar 4532 B. 
Mikrokontroler C8051F340 juga memiliki osilator 
internal, sehingga tidak membutuhkan osilator 
tambahan lagi di dalam rangkaian. 

Dalam proses pembuatan prototype, peneliti 
menggunakan microcontroller development board 
buatan WaveShare yang di dalamnya terdapat 
mikrokontroler C8051F34, yang menyediakan 
segala kemudahan bagi peneliti dalam pengetesan 
program yang dituliskan ke dalam mikrokontroler 
C8051F340.  

 
2.2. Data Logging Menggunakan Memori Flash 

AT45DB161D 
 
Data logging adalah sebuah proses yang 

menggunakan komputer untuk mengumpulkan data 
melalui sensor, dan menganalisa data tersebut, lalu 
menyimpannya ke dalam media penyimpanan 
tertentu. Data logging umumnya dibutuhkan dalam 
kegiatan penelitian ilmiah, sistem monitor, serta 
pada kasus yang membutuhkan akurasi yang tinggi. 
Contoh dari jenis informasi yang dapat dikumpulkan 
menggunakan data logging diantaranya seperti data 
temperatur, frekuensi suara, vibrasi, waktu, biodata, 
intensitas cahaya, tegangan dan arus listrik, tekanan, 
dan lain sebagainya. Pengumpulan dan penyimpanan 
informasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk 
mengetahui bagaimana aktifitas sistem serta 
mendiagnosa apabila terjadi masalah dan bagaimana 
menanganinya dengan tepat. 

Pada penelitian ini, untuk melakukan proses 
data logging, digunakan memori flash 
AT45DB161D buatan Atmel. Memori flash ini 
merupakan memori flash serial yang didesain untuk 
sistem dengan ukuran, jumlah kaki, dan konsumsi 
daya yang kecil, dikemas dalam kemasan SO-8, dan 
beroperasi pada sumber daya 2,3V - 3,3V, dengan 
konsumsi arus sebesar 5 mA pada keadaan aktif.  

Memori flash AT45DB161D memiliki 
kapasitas sebesar 16 Mb dan terbagi menjadi 16 
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sektor dengan kapasitas masing-masing sektor 
sebesar 128 KB. Setiap sektor dibagi menjadi 32 
blok dengan kapasitas masing-masing blok sebesar 4 
KB. Setiap blok tersebut terbagi lagi menjadi 8 
halaman dengan kapasitas masing-masing halaman 
sebesar 512 B. Pembagian sektor tersebut membuat 
memori flash AT45DB161D ini lebih fleksibel 
untuk digunakan, terutama pada aplikasi yang 
membutuhkan penyimpanan data dan parameter. 
Untuk proses penghapusan data, dapat dilakukan per 
sector, per blok, ataupun dengan menghapus seluruh 
isi chip memori flash AT45DB161D, disesuaikan 
dengan kebutuhan sistem.  

 
2.3. Telekomunikasi Frekuensi Radio Nirkabel 

Menggunakan ZigBee ETRX2 
 
Tingkat kebutuhan manusia terhadap informasi 

semakin lama semakin meningkat dan menyebabkan 
metode telekomunikasi frekuensi radio semakin 
ramai digunakan. Telekomunikasi radio adalah 
sebuah metode komunikasi nirkabel yang 
memanfaatkan gelombang elektromagnetik dalam 
mentransmisikan data.  

Keuntungan menggunakan metode 
telekomunikasi radio adalah tidak diperlukannya 
pemasangan kabel yang rumit, dan bisa menjangkau 
daerah yang cukup luas jika diperlukan. Namun, 
disisi lain, telekomunikasi nirkabel yang 
memanfaatkan frekuensi radio rentan terhadap 
interferensi. Interferensi ini sendiri dapat 
menyebabkan gangguan komunikasi. Interferensi 
dapat dicegah dengan mengatur alokasi frekuensi 
yang digunakan oleh setiap daerah. Dalam 
telekomunikasi radio, informasi dikirim dengan cara 
menumpangkannya pada suatu gelombang pembawa 
(carrier), proses ini disebut dengan istilah modulasi. 

Terdapat berbagai macam teknologi yang 
mendukung telekomunikasi radio, dan salah satu 
diantaranya adalah ZigBee. ZigBee adalah teknologi 
komunikasi nirkabel yang dikembangkan sebagai 
standar global dalam mengatasi hal yang berkaitan 
dengan biaya dan besar daya yang dikonsumsi untuk 
jaringan antar mesin atau yang biasa dikenal dengan 
istilah M2M (Machine-to-Machine). Standar operasi 
ZigBee pun terdaftar  pada IEEE 802.15.4, dan 
beroperasi pada frekuensi 2.4 GHz. 

Standar IEEE 802.15.4 mengacu pada 
spesifikasi ZigBee [8]. Spesifikasinya yaitu protokol 
radio berbasis paket yang memiliki biaya murah 
dengan sumber daya dari batere. Protokol yang 
dimiliki ZigBee ini memungkinkan perangkat untuk 
berkomunikasi dalam berbagai topologi jaringan. 
Disamping itu, ZigBee juga memiliki masa hidup 
batere yang dapat bertahan hingga beberapa tahun. 

Protokol ZigBee tersebut telah dibuat dan 
disahkan oleh perusahaan ZigBee Alliance. Dan 
hingga kini telah lebih dari 300 produsen 
semikonduktor terkemuka, perusahaan teknologi, 

OEM (Original Equipment Manufacturer), dan 
perusahaan jasa yang telah bekerja sama dengan 
ZigBee Alliance. Protokol ZigBee dirancang untuk 
mengkomunikasikan data melalui frekuensi radio. 
Fitur dari protokol ZigBee tersebut mendukung 
berbagai macam topologi jaringan, misalnya seperti 
point-to-point, point-to-multipoint, dan jaringan 
Mesh. Selain itu, protokol  ZigBee memiliki latensi 
yang rendah. ZigBee juga memiliki duty cycle yang 
rendah [9], sehingga batere dapat bertahan lama. 

Konsumsi daya yang rendah membuat ZigBee 
memiliki kecepatan data sebesar 250 Kbps. Bila 
dibandingkan dengan teknologi Wi-Fi pada 
frekuensi yang sama, ZigBee tentu lebih lambat. Wi-
Fi memiliki kecepatan 54 Mbps. Namun hal tersebut 
tidak menjadi masalah besar, bila disadari bahwa 
ZigBee didesain dan diciptakan untuk aplikasi yang 
berbasiskan sistem tertanam (embedded system), 
yang rata-rata memiliki data header yang lebih kecil 
daripada sistem komputer.  

Satu ZigBee mampu bergabung dengan ZigBee 
lainya untuk membentuk suatu PAN (Personal Area 
Network). Dalam suatu PAN, semua ZigBee yang 
terkait di dalam jaringan tersebut dipimpin oleh satu 
ZigBee yang berperan sebagai koordinator. 
Koordinator tersebut terhubung langsung ke satu 
atau lebih ZigBee yang berperan sebagai router 
ataupun end device, tergantung dari topologi yang 
didesain. Gambar 1 menunjukkan jenis-jenis 
topologi secara umum. 

 

 

Gambar 1.- Jenis-jenis topologi [1] 

Koordinator berfungsi menyimpan segala 
informasi mengenai PAN dan memberikan sandi 
keamanan (security key) kepada ZigBee yang lain. 
Router berfungsi sebagai penghubung antara satu 
ZigBee dengan ZigBee lain yang berada dalam satu 
PAN untuk proses pengiriman paket data. Dan 
sesuai namanya, end device berperan sebagai tujuan 
akhir dari proses pengiriman paket data. 

Salah satu modul ZigBee produksi Telegesis 
yang digunakan sebagai bahan percobaan dalam 
penelitian ini adalah ETRX2. Modul Telegesis 
ETRX2 berdimensi 37,5 x 20,5 x 3,2 mm, memiliki 
konsumsi daya yang rendah. Telegesis mendesain 
modul ETRX2 ini untuk dapat berintegrasi dengan 
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alat apapun tanpa membutuhkan keahlian atau 
pengalaman khusus mengenai frekuensi radio. 
Modul Telegesis ETRX2 ini juga menunjang 
jaringan Mesh. dan didukung dengan antar muka 
berupa terminal yang berisi baris perintah dengan 
berbasiskan AT command (Attention Command) 
sehingga memungkinkan pengguna untuk dengan 
cepat mengintegrasikan teknologi radio tanpa 
rekayasa piranti lunak yang kompleks.  

 
2.4. RTC (Real Time Clock) 

 
Real Time Clock (RTC) adalah sebuah jam 

komputer yang berfungsi untuk melakukan 
penghitungan waktu secara terus menerus sesuai 
dengan jam pada dunia nyata, dengan tenggang 
error-rate yang berbeda-beda, sesuai dengan yang 
disediakan oleh produsennya. RTC  pada umumnya 
diproduksi dalam bentuk IC (Integrated Circuit). 
dan digunakan di dalam komputer pribadi, server, 
ataupun sistem tertanam, namun kini RTC 
digunakan hampir disemua alat elektronik yang 
membutuhkan perhitungan waktu. 

RTC berbeda dengan istilah clock yang 
biasanya dipakai dalam sistem komputer. Clock 
hanya bertugas sebagai pemberi sinyal untuk 
mengatur jalannya proses elektronika digital, dan 
tidak menghitung waktu dalam satuan waktu dunia 
nyata seperti yang RTC lakukan. RTC biasanya 
menggunakan sumber daya alternatif, sehingga 
komponen RTC tersebut dapat terus melakukan 
perhitungan waktu nyata ketika sumber daya utama 
dari sistem aplikasi berada dalam posisi mati. Pada 
teknologi terdahulu, sumber daya alternatif ini 
biasanya berupa sebuah batere lithium, namun kini 
sudah mulai banyak RTC yang menggunakan 
sumber daya alternatif berupa sebuah kapasitor 
super, karena dapat di-charge ulang dan dapat 
disolder. 
 
3. Rancangan Penelitian  

 
Berawal dari ide untuk mengotomatisasi sistem 

pendataan pada taksi di pangkalan secara nirkabel, 
dilakukan beberapa penelitian mengenai cara kerja 
dari komponen-komponen utama yang akan 
digunakan dalam pembuatan alat ini. 

 
3.1. Diagram Alur Otomasi Sistem Pendataan 
Taksi Pada Pangkalan 

 

Gambar 2- Flow Chart otomasi sistem pendataan 
taksi pada pangkalan. 

 

3.2. Rancangan Diagram Blok Rangkaian 

 
Gambar 3- Diagram blok rangkaian alat 
 

4. Analisis Dan Pembahasan 
Penelitian pertama dilakukan pada modul 

ZigBee ETRX2. Modul ZigBee bawaan Telegesis 
tersebut belum disertai dengan sumber daya pribadi, 
sehingga dibutuhkan rangkaian elektronik tambahan 
yang berfungsi sebagai penyedia sumber daya bagi 
modul-modul yang akan di tes. 

Terdapat dua jenis rangkaian elektronik 
tambahan untuk modul ZigBee ETRX2 tersebut. 
Pertama adalah rangkaian elektronik dengan 
menggunakan empat buah batere AA sebagai 
sumber daya modul, LED (Light Emitting Diode) 
sebagai lampu indikator, serta beberapa tombol 
switch. Rangkaian modul ini biasanya bersifat 
sebagai Router dan End Device (Slave). Kedua 
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dengan menambahkan soket USB pada papan 
rangkaian modul ZigBee ETRX2 untuk kemudian 
disambungkan ke laptop. Rangkaian modul ini 
biasanya bersifat sebagai Coordinator (Master).  

Pengujian jarak transmisi ETRX2 dilakukan 
agar dapat mengetahui besar jarak maksimum yang 
dapat dijangkau oleh modul ZigBee ETRX2 yang 
satu dengan modul yang lainnya dengan daya 
transmisi tertentu. Seluruh proses pengujian 
terhadap jarak transmisi modul ZigBee ETRX2 ini 
dilakukan di dalam ruangan tertutup (indoor). 
Gambar 4 menunjukkan skema pengujian jarak 
transmisi antar modul ZigBee ETRX2. 

 

 
Gambar 4- Skema pengujian jarak transmisi ETRX2 

tanpa penghalang 
 
Jarak transmisi maksimal ZigBee dapat 

mencapai hingga kurang lebih 29 meter, dengan 
besar daya transmisi maksimal sebesar 3 dBm. Dan 
untuk daya transmisi minimal sebesar -43 dBm 
hanya mencapai jarak transmisi kurang dari 1 meter. 
Hasil pengujian di atas didapatkan dengan asumsi 
tidak ada penghalang diantara kedua modul ZigBee 
dan keduanya berada pada line of sight. 

Tabel  1 – Tabel hasil pengujian jarak transmisi 
tanpa penghalang 

Daya Transmisi (dBm) Jarak maksimal (M) 

-43 (min.) <1 

-20 5 

-12 11 

-8 15 

-5 15 

-1 23 

1 27 

3 (maks.) 29 

 
Proses pengujian dilanjutkan dengan 

memberikan penghalang diantara kedua modul 
ZigBee. Skema pengujian jarak transmisi yang kedua 
ini dapat dilihat pada gambar 5.  

 

 
Gambar  1 - Skema pengujian jarak transmisi 

ETRX2 dengan penghalang dinding 

Kedua modul diletakkan di dua ruangan yang 
terpisah oleh dinding. Jarak atara kedua modul 
tersebut kurang lebih 3 meter. Masing-masing modul 
berjarak 1,5 meter dari dinding. Untuk pengujian 
jarak transmisi dengan dinding sebagai penghalang, 
kedua modul hanya menggunakan daya transmisi 
maksimum saja, yaitu sebesar 3 dBm, sebagai 
pembanding dengan hasil pengujian jarak transmisi 
tanpa menggunakan penghalang dinding dengan 
daya transmisi yang sama. Hasil perbandingan 
tersebut dapat dilihat pada table 2.  

 
Tabel 2 - Hasil pengujian jarak transmisi dengan 

penghalang dinding 

 
Dalam setiap proses transmisi data, pasti selalu 

ada latensi, terutama proses transmisi pada 
komunikasi nirkabel. Latensi adalah jeda waktu 
antara proses pengiriman dan penerimaan data, atau 
disebut juga dengan delay. Semakin kecil latensi, 
semakin cepat pula data ditransmisikan. Sehingga 
dengan kata lain, pada setiap proses pengirim 
mengirimkan data, data tersebut tidak akan langsung 
diterima oleh penerimanya. Dan pengujian ini 
dilakukan untuk mengetahui seberapa besar latensi 
dalam proses transmisi data antar modul ZigBee 
ETRX2. 

Pengujian ini dilakukan dengan 
menghubungkan kedua modul ETRX2 dengan 
laptop yang berbeda dan dengan dua logic analyzer 
yang berbeda. Peneliti menggunakan Logic Analyzer 
untuk mendapatkan data digital yang dikirimkan 
oleh modul ETRX2. Data tersebut kemudian diamati 
melalui laptop. Masing-masing modul ETRX2 yang 
telah terhubung dengan laptop dan logic analyzer 
tersebut kemudian diletakkan terpisah dengan jarak 
3 meter. Skema pengujian ini dapat dilihat pada 
gambar 6. 

Pengujian dilakukan dengan mengirimkan 
pesan unicast dari modul ETRX2 [1] ke modul 
ETRX2 [2]. Setelah pesan tersebut diterima, modul 
ETRX2 [2] kemudian mengirimkan pesan unicast 
kembali ke modul ETRX [1]. Jeda waktu antara 
dikirim dan diterimanya pesan kemudian diamati 
menggunakan logic analyzer. Dari waktu yang 
didapat tersebut kemudian dihitung lama latensinya 
dengan menggunakan rumus : 

 
tl     Lama latensi 
t1  Jeda waktu terkirim dan diterimanya pesan 
pada modul ETRX2 [1] 

Status 
Daya 
Transmisi 
(dBm) 

Jarak 
Maksimal 
(M) 

Tanpa Penghalang 3 29 
Dengan Penghalang 
Dinding 3 

3 
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t2  Jeda waktu terkirim dan diterimanya pesan 
pada modul ETRX2 [2] 

 

Gambar 2 - Skema pengujian latensi transmisi 
modul ETRX2 

 
Dari hasil pengujian latensi transmisi yang 

telah didapatkan, diketahui bahwa latensi yang 
terjadi masih dalam tahap normal dan bisa diterima 
dengan baik oleh sistem yang dibuat dalam 
penelitian ini untuk bisa melakukan fungsinya secara 
sederhana. 

Selain itu dilakukan pula pengujian 
kemampuan node dari sebuah modul ZigBee ETRX2 
yang berperan sebagai router. Modul ZigBee 
ETRX2 yang berfungsi sebagai router memiliki 
tanggung jawab dengan traffic yang paling tinggi. 
Hal ini dikarenakan sebuah router terhubung antara 
sebuah koordinator dan satu atau lebih end-device. 
Router juga seringkali berperan sebagai perantara 
dalam proses pengiriman data.  

Dalam pengujian ini, empat buah modul 
ZigBee ETRX2 dihubungkan dan diprogram 
menggunakan development board C8051F340 untuk 
mengirimkan pesan unicast yang berisi data dengan 
urutan angka sebagai indikator urutan 
pengirimannya. Keempat modul ETRX2 batere 
tersebut mengirimkan data unicast secara periodik 
ke modul ETRX2 USB dalam waktu yang 
bersamaan. Setelah pesan tersebut selesai 
dikirimkan, ternyata modul ETRX2 USB dapat 
menerima semua pesan yang dikirim tersebut, 
namun tidak secara berurutan. 

Pengujian ini dilakukan dengan jeda waktu 
pengiriman yang berbeda-beda, yaitu 100 ms, 50 ms, 
25 ms, 20 ms, dan 10 ms. Setelah dilakukan 
percobaan dengan jeda waktu yang berbeda-beda, 
didapatkan hasil bahwa modul ETRX2 USB masih 
bisa menerima seluruh pesan hingga jeda waktu 20 
ms, walaupun dengan urutan yang tidak teratur. 
Dengan jeda waktu sekecil itu, dapat dihitung bahwa 
modul ZigBee ETRX2 dapat menerima 200 data 
setiap detiknya. Namun pada jeda waktu 10 ms, 
beberapa pesan yang dikirimkan mulai hilang, 
sehingga tidak seluruh data yang dikirim oleh modul 
ETRX2 batere berhasil diterima oleh modul ETRX2 
USB. 

 
5.  Kesimpulan 

 
Untuk mengotomasi sistem pendataan taksi 

pada pangkalan, alat ini dapat membawa kemudahan 

yang cukup berarti, mengingat bahwa sistem 
pendataan yang ada saat ini masih manual dan 
memakan waktu. Melalui pengujian, diketahui 
bahwa modul ZigBee ETRX2 tetap dapat 
mengirimkan data dengan baik walaupun terhalang 
tembok. Latensi pengiriman data juga tidak 
memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 
proses transmisi data. Sesekali data yang terkena 
latensi diterima tidak sesuai dengan urutannya, 
namun masih terkirim seluruhnya, sehingga tidak 
menimbulkan masalah yang berarti. Kinerja 
jaringannya juga baik, setelah terputus dengan 
pangkalan, modul ETRX2 pada taksi dapat 
terkoneksi kembali dalam waktu yang cukup cepat 
dengan modul ETRX2 pada pangkalan. 
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Abstrak 

Salah satu yang diinginkan oleh seorang pimpinan perusahaan adalah mengetahui dengan cepat segala informasi 
yang dibutuhkannya. Akan tetapi jumlah data yang sangat besar menjadi salah satu kendala mendapatkan 
informasi tersebut. Gudang data sebagai sebuah tempat untuk menampung seluruh data yang ada sebelum diolah 
untuk berbagai keperluan, membutuhkan teknik tertentu sehingga informasi yang diperoleh dari gudang data 
dapat diperoleh dengan cepat. Pimpinan perusahaan mendapatkan informasi dari sudut pandang yang berbeda-
beda dengan menggunakan Online analytical processing (OLAP). Untuk itu perlu dibuat sebuah skema basis 
data multidimensi agar berbagai sudut pandang yang diinginkan oleh pihak pimpinan dapat terpenuhi. 
Banyaknya data dan banyaknya dimensi mengakibatkan informasi yang dihasilkan atau diperoleh menjadi 
lambat untuk itu perlu digunakan sebuah teknik yaitu dengan membuat tabel agregat sehingga informasi yang 
dihasilkan dapat lebih cepat diperoleh. Keterbatasan perangkat lunak yang digunakan untuk membuat basisdata  
multidimensi dan keterbatasan perangkat keras mengakibatkan perlu dibuat terlebih dahulu tabel agregat. Tabel 
agregat ini diterapkan dalam relasional basis data sehingga akan mempercepat pembacaan informasi pada model 
basisdata multidimensinya. Basisdata multidimensi berbentuk skema bintang yang terdiri dari tabel fakta dan 
tabel-tabel dimensi serta beberapa buah pengukuran yang diperlukan. Tabel agregat dibuat agar proses pencarian 
menjadi lebih cepat. Agregat yang dilakukan sangat tergantung dari jumlah dimensi yang ada dan juga 
banyaknya record yang ada dalam setiap dimensi. Tabel agregat dibuat dengan menggunakan fungsi grup. 
Perusahaan XYZ yang bergerak dalam persewaan ban mobil, memerlukan laporan yang berupa ringkasan 
laporan  (summary report)  mengenai kondisi dari ban yang dimilikinya mulai dari kondisi baru sampai dengan 
tidak lagi digunakan. Dimensi yang akan dilihat adalah dari ukuran ban, brand, tipe,kategori,untuk setiap status 
yang ada mulai dari ban dalam kondisi baru(NT), pertama kali dilakukan vulkanisir(Vx)  sampai sebuah ban 
tidak layak lagi untuk digunakan. Ringkasan laporan yang diinginkan untuk ban dalam kondisi baru adalah 
berapa kilometer jalan dan berapa hari ban baru tersebut dapat dipakai. Untuk ban yang telah dilakukan proses 
vulkanir ingin diketahui berapa kilometer yang telah ditempuh serta berapa hari waktu tempuh yang dialami ban 
sebelum masuk ke dalam vulkanisir berikutnya. Kecepatan laporan data yang dihasilkan dengan memanfaatkan 
agregat data berhasil dibuat untuk menghasilkan laporan yang diperlukan oleh Perusahan Ban XYZ. Untuk 
membantu pihak manajemen dalam mengambil keputusan untuk melakukan proses pembelian dan perencanaan 
sesuai dengan ukuran, kategori,brand dan tipe yang terbaik. 
 
Kata kunci : tabel agregat, model basisdata multidimensi, ringkasan laporan 
 
 
1. Pendahuluan  
 
1.1. Latar Belakang  

Perusahaan XYZ adalah sebuah perusahaan 
yang bergerak di bidang persewaan ban untuk 
kendaraan truk. Berbagai jenis ban, tipe, brand 
maupun ukuran disewakan oleh perusahaan XYZ. 
Perusahaan ini telah memiliki sistem informasi, yang 
digunakan untuk mencatat setiap aktifitas dari ban 
tersebut. Mulai dari ban tersebut dibeli dalam 
kondisi baru, dipasang di truk sampai dilakukan 
vulkanisir dan yang terakhir sampai dengan ban 
tersebut tidak dapat dilakukan proses vulkanisir atau 
dengan kata lain harus dibuang. ada pula yang tidak  

Sistem Informasi yang telah dibangun bertujuan 
untuk merekam kejadian bisnis di setiap cabang 

dengan tepat dan cepat sesuai dengan tujuan 
dibangunnya Sistem Informasi [3].  

Dari data historikal yang dimiliki oleh 
perusahaan diinginkan informasi berupa ringkasan  
laporan tentang perpindahan status dari ban baru 
(NT), proses vulkanisir (Vx)  sampai dengan ban 
tidak dapat digunakan..  

Pihak perusahaan menginginkan informasi 
mengenai ban yang dalam status NT dilihat dari size, 
kategori, brand dan tipe, yang paling 
menguntungkan dilihat dari kilometer yang dapat 
dilalui oleh ban, jumlah hari yang dapat dilewati 
serta biaya yang harus dikeluarkan, sebelum ban 
tersebut masuk ke dalam status berikutnya yaitu V1 
(Vulkanisir yang pertama). Laporan yang lain adalah 
laporan tentang status Vx, berapa kilometer, jumlah 
hari serta biaya untuk vulkanisir yang harus 

No Makalah : 275
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dikeluarkan oleh ban sebelum berubah status ke 
status berikutnya yaitu V2 (Vulkanisir yang kedua), 
demikian seterusnya, sampai ban tidak dapat lagi 
divulkanisir.  

Terdapat empat sudut pandang atau dimensi 
utama untuk meninjau laporan yang akan dibuat 
yaitu size, kategori, tipe dan brand.  

Banyaknya data yang harus diolah dalam model 
multidimensi mengakibatkan laporan yang 
dihasilkan akan mengalami penurunan kinerja 
(menjadi lambat) [4]. Oleh karena itu sebelum 
laporan tersebut disajikan kepada pihak pimpinan, 
perlu dibuat terlebih dahulu data agregat sesuai 
dengan dimensi dan pengukuran yang diinginkan 
oleh pihak pimpinan.[4] 
  
1.2. Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah bagaimana 
memanfaatkan tabel agregat untuk meningkatkan 
unjuk kerja model basisdata multidimensi sehingga 
mendapatkan ringkasan laporan yang dibutuhkan 
oleh perusahaan XYZ.  
 
1.3. Batasan  Masalah 

Histori dari ban telah direkam dalam sistem 
informasi yang berbeda dari ringkasan laporan yang 
dibuat. 

Pengukuran yang akan dibuat ada 6 jenis 
pengukuran yaitu jumlah kilometer ban, jumlah hari, 
biaya yang dikeluarkan ban, biaya per kilometer, 
biaya per hari dan rata-rata kilometer pemakaian. 
Sedangkan dimensi yang akan dilihat akan ada 12 
dimensi yaitu status ban (NT, V1, V2,V3,V4 dst), 
size, kategori, brand, type, tahunproduksi, posisi, 
lokasi, pattern, label dan nopolisi kendaraan dan 
waktu.  

 
1.4. Metodologi Penelitian 
1. Analisis kebutuhan sistem, yaitu menganalisa 

sumber data yang dibutuhkan dan menentukan 
tabel-tabel pembentuk multidimensi. 

2. Pembuatan skema bintang agar data dapat 
dilihat dalam banyak dimensi sekaligus 
pembuatan tabel agregat di dalamnya. 

3. Pembuatan laporan OLAP. 
 

2. Dasar Teori 
 
2.1. Tabel Agregat 

Menurut [5] agregat adalah hasil dari proses 
agregasi. Sementara agregasi adalah pengumpulan 
sejumlah benda yang terpisah-pisah menjadi satu. 
Tabel agregasi dapat diartikan sebagai tabel hasil 
proses agregasi. Yaitu pengumpulan dari 
sekumpulan atribut yang terpisah-pisah. Atribut 
yang dikumpulkan adalah atribut yang berasal dari 
berbagai tabel, dalam hal ini adalah tabel-tabel 
dimensi. Tabel agregat menurut [4] berdasarkan 
pada tabel fakta, dan perhitungan pengukuran awal 

dari tabel fakta berdasarkan dimensi yang akan 
dibangun.  
 Operator group by merupakan operator yang 
digunakan untuk menghitung banyaknya agregat 
berdasarkan sekumpulan atribut-atributnya [1]. 

 
2.2. Pengertian Gudang Data 

Menurut Inmon[2] gudang data merupakan 
sekumpulan data yang terintegrasi, basisdata yang 
berorientasi subyek yang didisain untuk mendukung 
fungsi sistem pengambilan keputusan, dimana setiap 
unit dari data adalah non-volatile dan relevan untuk 
waktu tertentu.  
 
2.3. OLAP dan Model MultiDimensi 

OLAP (Online Analytical Processing) 
merupakan teknologi pemrosesan data di dalam 
gudang data dalam struktur multidimensi dan dapat 
menyediakan jawaban yang cepat untuk sebuah 
permintaan analisis yang kompleks. Teknologi 
OLAP ini menggunakan model multi dimensi yang 
artinya pemakai dapat melakukan analisis 
pengukuran dengan berbagai pandang dimensi.  

Agar gudang data dapat digunakan sebagai 
OLAP maka akan dibuat sebuah skema yang dikenal 
dengan skema bintang atau star schema. Komponen 
utama dari skema bintang adalah adanya kubus 
(cube), tabel fakta (fact tabel) , tabel dimensi 
(dimension tabel) dan pengukuran (measure). Cube  
adalah struktur multidimensi konseptual yang terdiri 
dari dimensional, measure dan pada umumnya 
mencakup pandangan bisnis tertentu seperti 
penjualan. Dimension / dimensi adalah struktur view 
/ sudut pandang yang menyusun cube. Dimensi 
dapat juga terdiri dari berbagai level.  

Di dalam model multidimensi, basisdata nya 
dapat terdiri dari  tabel fakta dan beberapa tabel 
dimensi yang saling terkait. Sebuah tabel fakta berisi 
berbagai agregasi yang menjadi dasar pengukuran, 
serta beberapa key yang terkait dengan dimensi yang 
akan digunakan sebagai sudut pandang dari 
pengukuran tersebut. 

Susunan tabel fakta dan tabel dimensi 
memiliki standar perancangan atau schema. Skema 
inilah yang menjadi dasar dalam gudang data. Ada 
dua skema yang paling umum digunakan oleh 
berbagai mesin OLAP yaitu skema bintang (star 
schema) dan skema butir salju (snowflake schema)  

Skema bintang berpusat pada satu tabel fakta 
yang dikelilingi oleh satu atau beberapa tabel 
dimensi sebagai ‘cabang’nya sehingga nampak 
seperti bintang. Berbeda dengan skema bintang, 
skema snowflake memiliki cabang pada tabel 
dimensinya. Gambar 1 menggambarkan skema 
bintang yang akan digunakan sebagai dasar 
pembentukan tabel agregat.  
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Gambar 1. Star Schema/Skema Bintang 

 
 

3. Analisis Kebutuhan Sistem 
 
Seperti yang telah dijelaskan pada batasan 

masalah, pimpinan XYZ menginginkan 6 buah 
pengukuran dan 11 buah sudut pandang laporan. 
Untuk mendapatkan pengukuran diperoleh dari 
tabel histori yaitu tabel histori dari sistem 
informasi yang telah dibangun. Tabel 1 
memperlihatkan kebutuhan tabel untuk 
memenuhi 6 pengukuran dan 12 dimensi yang 
berasal dari Sistem Informasi yang telah 
dibangun. 

 
Tabel 1. Kebutuhan Tabel dari Tabel Sistem 

Informasi 
Tabel Keterangan Jumlah 

Record 
trhst Tabel untuk 

merekam histori 
dari penggunaan 
tire 

243535 

v_tireseluruh 
 

Merupakan 
sebuah view 
yang berisi 
seluruh 
informasi 
tentang tire 
seperti size, 
brand, kategori, 
dll 

11659 

 
Dari tabel v_tireseluruh, akan dibangun 

dimensi-dimensi sesuai basisdata multidimensi, 
dengan 12 dimensi. Tabel 2 menunjukan hasil 
tabel dimensi beserta dengan ukuran recordnya.  

 
Tabel 2. Tabel-tabel dimensi 

No Tabel Keterangan Jumlah 
Record 

1 Dim_brand Berisi informasi 
tentang brand 

29 

2 Dim_curre
ntstatus 
 

Dimensi tentang 
status dari tire (NT, 
V1, V2, Vx) 

26 

3 Dim_kateg
ori 

Berisi tentang 
kategori dari tire 

9 

4 Dim_locati
on 

Berisi informasi 
tentang lokasi 
gudang dimana tire 
tersebut dipasang 

8 

5 Dim_nopol Berisi informasi 
nopolisi kendaraan 
yang menggunakan 
ban 

399 

6 Dim_patter
n 

Berisi informasi 
mengenai pattern 
dari ban 

26 

7 Dim_positi
on 

Berisi informasi 
pada posisi mana 
ban tersebut 
dipasang pada 
kendaraan 

25 

8 Dim_size Berisi informasi 
mengenai ukuran 
dari ban 

14 

9 Dim_tire berisi label dari tire 11659 
10 Dim_type Berisi informasi 

mengenai tipe dari 
ban 

62 

11 Dim_wakt
u 

Berisi informasi 
mengenai tanggal 

5000 

12 Dim_prod
uctionyear 

Berisi informasi 
mengenai kode 
produksi ban 

41 

 
 

4. Pembuatan Skema Bintang dan Tabel 
Agregat 

Setelah tabel dimensi terbentuk, langkah 
selanjutnya adalah membuat tabel fakta yang 
berisi pengukuran yang diinginkan beserta 
dengan key ke tiap-tiap dimensi. Gambar 2 
merupakan pembuatan skema bintang. 

 

 
Gambar 2 Pembuatan skema bintang.  
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Dari skema bintang akan dibuat tabel 
agregat sesuai dengan jumlah dimensi dan 
jumlah pengukuran yang diinginkan. 
Banyakanya kemungkinan agregat atribut adalah 
2n. Untuk kasus ini maka akan ada 212 

kemungkianan data agregat beserta dengan 6 
buah pengukurannya. Untuk penelitian yang 
dilakukan akan membuat tabel agregat sebanyak 
1 buah tabel agregat sekaligus sebagai hasil dari 
star schema. Tabel agregat yang dibuat 
menggunakan fungsi group by. Dengan 
memanfaatkan ke 12 atribut. Dari kedua belas 
atribut digabung bersama dengan pengkurannya. 
Tabel 3 merupakan tabel hasil agregat data. 
Untuk data dengan menggunakan agregat, 
jumlah pengukuran menjadi tidak terbatas, 
tergantung dari kebutuhan. Operator agregat data 
yang dapat digunakan adalah sum, average, max, 
min, number of value, standard deviasi dan  
masih terdapat beberapa yang lain. Untuk kasus 
ini fungsi agregat yang dibuat adalah sum dan 
avg.  

Kelemahan dari tidak dibuatnya data 
agregat adalah keterbatasan dari jumlah 
pengukurannya. Untuk setiap pengukuran 
dengan fungsi agregator dapat dibuat. Misalkan 
diinginkan rata-rata dari selisihkm dan jumlah 
dari selisihkm, maka dapat menggunakan 
agregator AVG dan agregator SUM menjadi 2 
field yang berbeda. 

Tabel 3. Tabel Fact 
Field Type 
jumlahhari         Decimal(32,0) 
costnt             Double 
selisihkm          Decimal(33,0) 
sk_currentstatus   Int(11) 
sk_size            Int(11) 
sk_brand           Int(11)  
sk_kategori        Int(11) 
sk_type            Int(11) 
sk_position        Int(11) 
sk_waktu           Int(11) 
sk_tire            Int(11) 
sk_year            Int(11) 
sk_nopol           Int(11) 
sk_pattern         Int(11) 
sk_location        Int(11) 

5. Pembuatan Laporan OLAP 
Hasil dari fact tabel yang telah menjadi 

tabel agregat akan dibuat laporan OLAP. 
Laporan OLAP yang dibuat berdasarkan pada 
skema xml. Pembuatan laporan OLAP erat 
kaitannya dengan pembuatan cube. Cube yang 
dibuat untuk keperluan perusahaan ada 2 yaitu 
cube untuk ban dengan status NT sampai 
dengan berubah status menjadi V1 serta cube 
untuk setiap proses melakukan vulkanisir yaitu 

dari V1 sd Vx. Dimana x adalah jumlah 
melakukan proses vulkanisir.  

Gambar 3 adalah gambar skema cube yang 
berhasil dibangun untuk ban dengan status NT 
menjadi V1.  

<Cube name="Miles" cache="true" enabled="true"> 
        <Table name="fact_millage_nt"> 
        </Table> 
        <DimensionUsage source="Brand" name="Brand" 
foreignKey="sk_brand"> 
        </DimensionUsage> 
        <DimensionUsage source="Type" name="Type" 
foreignKey="sk_type"> 
        </DimensionUsage> 
        <DimensionUsage source="Size" name="Size" 
foreignKey="sk_size"> 
        </DimensionUsage> 
        <DimensionUsage source="Kategori" 
name="Kategori" foreignKey="sk_kategori"> 
        </DimensionUsage> 
        <DimensionUsage source="Waktu" name="Waktu" 
foreignKey="sk_waktu"> 
        </DimensionUsage> 
        <DimensionUsage source="Posisi" name="Posisi" 
foreignKey="sk_position"> 
        </DimensionUsage> 
        <DimensionUsage source="Label" 
name="LabelTire" foreignKey="sk_tire"> 
        </DimensionUsage> 
        <DimensionUsage source="ProductionYear" 
name="Production" foreignKey="sk_year"> 
        </DimensionUsage> 
        <DimensionUsage source="NoPolisi" 
name="NoPolisi" foreignKey="sk_nopol"> 
        </DimensionUsage> 
        <DimensionUsage source="Lokasi" name="Lokasi" 
foreignKey="sk_location"> 
        </DimensionUsage> 
        <Measure name="Hari" column="jumlahhari" 
datatype="Numeric" aggregator="sum" caption="DAY" 
visible="true"> 
        </Measure> 
        <Measure name="Cost" column="sumcostnt" 
datatype="Numeric" aggregator="sum" caption="Cost" 
visible="true"> 
        </Measure> 
        <Measure name="AvgKm" 
column="averageselisihkm" datatype="Numeric" 
aggregator="avg" visible="true"> 
        </Measure> 
        <Measure name="Mileage" column="sumselisihkm" 
datatype="Numeric" formatString="#,##"  
formatString="#,##" caption="CPK(Real)" 
formula="[Measures].[Cost] / [Measures].[Mileage]" 
dimension="Measures" visible="true"> 
        </CalculatedMember> 
        <CalculatedMember name="KMDay" 
formatString="#,##" caption="KM(Day)" 
formula="[Measures].[Hari]*[Measures].[AvgKm]" 
dimension="Measures" visible="true"> 
        </CalculatedMember> 
</Cube> 

Gambar 3. Skema Cube 
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6. Hasil Penelitian dan Analisis  
6.1. Jumlah data Dan Kecepatan 

Terdapat 2 hal yang sangat signifikan 
dengan adanya pembuatan agregat tabel untuk 
basisdata mulitidimensi sebagai tabel yang 
digunakan untuk mensuplay ringkasan laporan 
OLAP yaitu banyaknya record yang diakases 
mengalamai penurunan yang cukup signifikan 
akan tetapi tidak mengurangi atau mengubah 
nilai informasinya, dan yang kedua adalah faktor 
kecepatan dalam menampilkan informasi 
sebelum dilakukan proses pembuatan OLAP. 
Tabel 4 merupakan tabel hasil perbandingan 
jumlah record, sedangkan Tabel 5 merupakan 
tabel perbandingan waktu penampilkan laporan. 
 

Tabel 4. Tabel Hasil Perbandingan Jumlah 
Record 

Keterangan Agregat Non 
Agregat 

NT (New Tire) 4134   5504 
Non NT  5643 13327 
TOTAL 9777 18831 
 
Tabel 5 Tabel Perbandingan Waktu (Detik) 
Keterangan Agregat Non 

Agregat 
NT (New Tire) 3 15 
Non NT  5 60 
RATA_RATA 4 75 
 

Dari kedua tabel yaitu tabel 4 terlihat 
jumlah data berkurang sampai dengan 50%. 
Pengurangan data sangat tergantung agregat data 
yang dilakukan dan jumlah agregat yang 
dilakuan. Sedangkan dari tabel 5 terlihat 
perbandingan waktu ketika data pertama kali 
diload dengan menggunakan query mdx yang 
sama.Terlihat bahwa rata-rata waktu dengan 
agregat data lebih cepat dibandingkan tidak 
menggunakan agregat data. Faktor lain yang 
mendukung unjuk kerja adalah pembuatan index 
untuk setiap key yang mengarah ke dimensi yang 
ada pada tabel fakta. 
 

6.2. Hasil Laporan  
Untuk memenuhi kebutuhan dari pihak 

perusahaan XYZ laporan OLAP yang dihasilkan 
untuk NT dapat dilihat pada Gambar 4. 
Sedangkan untuk yang non NT dapat dilihat pada 
Gambar 5. (Karena keterbatasan tempat maka 
tidak seluruh dimensi ditampilkan. Yang 
ditampilkan hanyalah sebagian dimensi dan 
seluruh pengukuran) 

 

 
Gambar 4. Laporan Untuk New Tire 
 
 

 
Gambar 5. Laporan Non NT 

 
Kedua laporan dapat terlihat bahwa 

pembentukan ringkasan laporan dengan 6 
pengukuran dan 12 dimensi dapat dilakukan dengan 
syarat bahwa skema bintang yang dibuat telah 
sesuai.  

 
7. Kesimpulan dan Penelitian Lanjutan 

Dengan menggunakan tabel agregat pada 
model basisdata multidimensi (skema bintang) 
dapat meningkatkan unjuk kerja dalam 
pembuatan ringkasan laporan. Peningkatan 
unjuk kerja dapat dilihat dari jumlah record 
yang dihasilkan mengalami penurunan 50% 
dengan informasi yang dihasilkan tetap sama, 
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sedangkan dari faktor kecepatan dilihat pada 
penggunaan agregat tabel akan mempercepat 
proses untuk menampilkan laporan.  

Laporan yang diinginkan oleh pihak 
perusahaan XYZ dapat diperoleh yaitu laporan 
untuk ban dengan status New Tire (NT) dan 
ban dengan status telah memasuki vulkanisir 
(non NT).  

Untuk penelitian lanjutan dapat 
menerapkan konsep agregat tabel tidak 
menggunakan fungsi grup akan tetap 
menggunakan Sort-based method dan hash-
based method seperti yang diungkapkan pada 
[1].  
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Abstrak 

Green ICT merupakan suatu konsep baru yang diangkat dalam pengembangan teknologi informasi saat ini. 
Perkembangan dari Green ICT dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, perilaku masyarakat yang semakin 
memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap teknologi, dan kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan, 
seperti perubahan iklim, pemanasan global, dan lain-lain. Green ICT menuntut agar teknologi yang 
dikembangkan dapat memperhatikan faktor keramahan lingkungan dan juga ikut membantu menumbuhkan 
perilaku masyarakat untuk memperhatikan lingkungan dalam penggunaan teknologi informasi. Implementasi 
Green ICT tidak dapat dilakukan secara instan dan hal ini merupakan suatu perubahan besar yang harus dihadapi 
oleh pihak pengembang, industri, dan juga masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu pengaturan perubahan 
yang diatur dalam manajemen perubahan. Manajemen perubahan dalam implementasi Green ICT menggunakan 
beberapa framework sebagai panduan. Paper ini merumuskan sebuah framework yang mampu membantu dalam 
implementasi Green ICT. Sebagai informasi tambahan, ditampilkan pula perbandingan penerapan Green ICT di 
beberapa negara beserta manajemen perubahan yang dilakukan. 
 
 
Kata kunci : Green ICT, manajemen perubahan, implementasi, framework, net generation 
 
 
 
 
 
1. Pendahuluan 
 

Teknologi informasi merupakan suatu 
kebutuhan tren yang sedang berkembang saat ini. 
Tren ini membuat banyak generasi harus bergantung 
pada teknologi informasi sebagai suatu kakas atau 
media untuk bekerja. Generasi yang sangat 
terpengaruh akan berkembangnya teknologi tersebut 
adalah generasi muda yang tumbuh dalam masa 
perkembangan komputer. Banyak generasi muda 
yang mengasosiasikan diri mereka dengan beberapa 
tipe gadget tertentu. Kelompok anak muda ini 
disebut dengan net generation. 

Bukan hanya aspek teknologi saja yang 
berkembang akan tetapi banyak aspek lain yang juga 
ikut berkembang pesat, seperti industri, manufaktur, 
transportasi, dan lain-lain. Perkembangan ini 
mempengaruhi keseimbangan lingkungan, 
khususnya dalam hal sampah dan produksi karbon. 
Lingkungan semakin memburuk dengan ditunjukkan 
oleh beberapa fenomena, seperti pemanasan global 
dan juga perubahan iklim. 

Banyak pakar yang menyoroti bagaimana cara 
agar manusia tetap dapat menggunakan teknologi 
dalam kehidupan sehari-hari, namun tidak 

mengesampingkan aspek lingkungan. Oleh karena 
itu, muncullah konsep Green ICT yang membawa 
ide teknologi berbasiskan keseimbangan lingkungan. 

Dalam perkembangannya, penerapan Green 
ICT tidak dapat langsung diimplementasikan dalam 
bisnis. Penerapan Green ICT membutuhkan 
manajemen perubahan yang mengatur agar setiap 
individu yang terkait tidak mengalami keterkejutan 
yang dapat mempengaruhi performa kerja. Atas 
dasar ini, disusunlah sebuah framework sebagai 
panduan manajemen perubahan dalam penerapan 
Green ICT. 

 
2. Net Generation 
 

Teknologi sudah menjadi bagian penting dalam 
perkembangan manusia saat ini, khususnya dalam 
perkembangan anak menuju dewasa yang sedang 
dalam pembentukan karakter. Net Generation 
merupakan istilah yang digunakan untuk kelompok 
remaja di era revolusi informasi. Istilah ini 
digunakan untuk menampilkan bagaimana perilaku 
remaja yang terkena dampak dari perkembangan 
teknologi, khususnya internet. 

No Makalah : 276
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Ciri khas dari net generation adalah kelompok 
ini sangat memperhatikan pendidikan dan tumbuh 
dalam dunia teknologi. Kelompok ini juga memiliki 
norma-norma seperti yang dituliskan oleh Don 
Tapscott, 2009 [1], yaitu: 

a. Kebebasan 
b. Kustomisasi 
c. Teliti 
d. Integritas 
e. Kolaborasi 
f. Hiburan 
g. Kecepatan 
h. Inovasi 

Kedelapan norma yang ada pada net generation 
tersebut menunjukan perilaku dari kelompok yang 
lebih bebas, menuntut varietas, suka terlibat dan 
memberikan contoh, komunikatif, dan produktif. 
 Hal ini erat hubungannya dengan perilaku 
hijau yang dapat diterapkan oleh masyarakat, 
khususnya kelompok generasi muda sebagai net 
generation. Norma-norma yang dimiliki oleh net 
generation dapat digunakan sebagai pedoman dan 
acuan untuk mendukung perilaku hijau dalam 
penggunaan teknologi informasi. 

 
3. Green ICT 
 
Net Generation pada Green ICT 
 

Isu perubahan iklim sudah menjadi topik 
hangat dalam satu dekade terakhir di semua negara. 
Sementara itu, penggunaan ICT sendiri sudah makin 
menjamur di berbagai kalangan penduduk dunia. 
Mulai dari individu, organisasi, sampai ke 
perusahaan menggunakan ICT dalam kegiatan 
sehari-hari. Pada akhirnya, Green ICT muncul 
sebagai benang merah penghubung bagi kedua topik 
lingkungan dan ICT. 

Seperti yang telah dijelaskan Don Tapscott 
dalam bukunya “Net Generation”, perubahan 
generasi telah terjadi terus menerus dari waktu ke 
waktu. Perubahan ini erat sekali hubungannya 
dengan ICT, seiring dengan perkembangan yang 
pesat dari ICT itu sendiri. Tidaklah aneh jika 
nantinya perilaku Green ICT akan menjadi 
perubahan pada net generation berikutnya. 
 
Definisi Green ICT 

 
Dewasa ini, Green ICT telah banyak 

didefinisikan oleh para ahli di bidang tersebut. 
Namun secara umum, Green ICT dapat diartikan 
sebagai suatu konsep dimana teknologi informasi 
dan komunikasi dapat berperan dalam mendukung 
langkah-langkah pengurangan emisi karbon yang 
ada di dunia ini. Untuk merealisasikan Green ICT, 
secara umum dapat dilihat dari 2 perspektif yaitu:  

a. Green of ICT 

Sudut pandang ini dapat didefinisikan 
sebagai pengurangan efek yang dapat 
dihasilkan oleh ICT agar tidak merugikan 
lingkungan. Contohnya, penggunaan data 
center, green hosting, cloud computing, dan 
lain sebagainya. 

b. Green by ICT 
Bisa diartikan sebagai pengurangan beban 
kerusakan lingkungan dengan 
meningkatkan efisiensi dari penggunaan 
ICT. Misalnya, membantu proses bisnis 
dari suatu perusahaan agar mendukung 
langkah-langkah pengurangan emisi karbon 
dari berbagai sumber. 

 Konsep Green by ICT  merupakan suatu efek 
kontinu yang dihasilkan oleh Green of ICT. 
Meskipun terbagi ke dua perspektif, namun 
keduanya harus dilakukan secara bersama-sama. 
Tidak dapat bisa hanya melakukan salah satu saja, 
karena keduanya saling mendukung satu sama lain.  

Untuk menerapkan Green of ICT dibutukan 
suatu level kematangan yang cukup tinggi dari suatu 
organisasi dalam penerapannya. Hal ini disebabkan 
karena dibutuhkan arsitektur sistem yang kompleks 
disertai dengan biaya implementasi yang mahal. 
Pada konsep Green by ICT, konsep hijau dari 
teknologi informasi lebih dapat didefinisikan secara 
lebih luas, yaitu hijau sebagai efek dari teknologi 
informasi tanpa memperhatikan teknologi informasi 
apa yang digunakan. Oleh karena itu, di Indonesia 
konsep Green ICT yang diterapkan baru sebagian, 
yaitu melalui sudut pandang Green by ICT. 
 
Tujuan utama dari pengembangan teknologi hijau di 
sektor industri adalah untuk meningkatkan efisiensi 
energi dan mengurangi e-waste. Apabila tujuan 
tersebut tercapai, maka dampak dari emisi karbon 
akan menurun dengan sendirinya. 
 
Menurut buku Green ICT for Dummies [2], ada 
poin-poin yang mejadi kesempatan oleh perusahaan 
untuk mendapatkan keuntungan dalam rangka 
mengembangkan teknologi hijau di berbagai sektor 
industri. Berikut adalah beberapa di antaranya: 
 
Tabel 1 Daftar Poin Kesempatan Dalam Pengembangan 
Teknologi Hijau 
Sektor Industri 
Tradisional 

Pangsa pasar yang sesuai 
untuk menjalankan 
teknologi hijau 

Accounting, konsultasi 
bisnis, & legal services 

Laporan yang berlanjut, 
manajemen lingkungan, 
dan perancangan dan 
dukungan bisnis hijau 

Appliances Sertifikasi Energy Star  

Kendaraan Hybrids, elektrik, scooters 
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Pakaian Ecofashion (tekstil organic 
dan hemp, pakaian yang 
dapat didaur ulang) 

Produk keuangan Investasi yang bertanggung 
jawab secara sosial 

Bahan makanan Organik dan alami 

Bangunan Bangunan hijau 

Lapangan rumput dan 
halaman 

Menggunakan produk yang 
tidak beracun dan 
berbasiskan biologis 

Pelayanan kesehatan Naturopathy, akupunktur 

Travel & tourism Ecotourism 

Produk kayu Hutan yang ditebang secara 
terus-menerus harus 
ditanam kembali 

 
Seperti yang dapat dilihat pada tabel di atas, 

banyak perubahan yang terjadi seiring dengan 
penerapan teknologi hijau di berbagai sektor 
industri. Hal ini tentu saja menjadi tantangan lebih 
bagi perusahaan yang ingin menerapkan suatu 
konsep baru di lingkungannya. 
 
 
4. Manajemen Perubahan 

 
Perubahan merupakan proses yang terjadi 

ketika adanya pergeseran dari keadaan lama ke baru. 
Perubahan itu sendiri merupakan kolaborasi dari 
transisi dan juga transformasi. Perubahan 
menyebabkan terjadinya perubahan sikap dan 
perilaku, khususnya dalam suatu organisasi. 
Manajemen perubahan merupakan suatu upaya yang 
dilakukan oleh organisasi untuk mengatur perubahan 
yang terjadi dari suatu kondisi ke kondisi yang lain. 
Banyak ilmu yang mempelajari dan memodelkan 
manajemen perubahan, salah satunya adalah model 
The Seven E’s in E-Transformation [3,4]. Dalam 
model ini, terdapat beberapa langkah-langkah yang 
dilakukan, yaitu: 

1. Environmental Analysis 
Pada tahap ini dilakukan analisis secara 
menyeluruh mengenai lingkungan tempat 
perubahan akan terjadi. Analisis 
menyeluruh tersebut harus dilakukan oleh 
pelaku perubahan dari internal organisasi 
maupun eksternal organisasi. 

2. E-transformation Goals/Strategies 
Pada tahap ini dilakukan penentuan tujuan 
akhir dan bagaimana strategi yang harus 
dilakukan untuk melakukan transformasi. 

3. E-readiness 

Tahap ini merupakan melihat kesiapan dari 
perubahan yang akan terjadi dilihat dari 
segi organisasi. Kesiapan dapat dilakukan 
dengan berbagai cara, contohnya adalah 
dengan wawancara ataupun kuesioner. 

4. E-transformation Roadmap 
Tahap ini merupakan tahap dimana 
ditentukan arah transformasi dari awal 
hingga akhir. Dalam roadmap yang berisi 
arahan perubahan terdapat pula milestone 
dari tiap langkah-langkah, dimulai dari 
persiapan sampai pada implementasi. 

5. E-Transformation Methodology 
Pada tahap ini dibangun langkah yang 
lebih jelas didasarkan pada metodologi 
transformasi. 

6. E-system 
Tahap ini merupakan langkah yang 
dilakukan pasca implementasi. Tujuan dari 
tahap ini adalah merawat dan kontrol 
sistem. Tahap ini memiliki 4 komponen 
utama, yaitu perawatan infrastruktur, 
pengawasan, pengukuran tingkat 
keamanan, perawatan sistem. 

7. Evolution 
Tahap ini merupakan tahapan terakhir 
dalam manajemen perubahan akan tetapi 
apabila terjadi perubahan baru maka 
evolusi ini juga akan terjadi kembali dan 
dimulai lagi dari tahap 1. 

 
Perubahan yang terjadi dalam kasus 

pengembangan teknologi hijau pada suatu 
perusahaan dapat berlangsung di berbagai bagian. 
Salah satu yang paling menarik adalah sektor 
sumber daya manusia. Karyawan memegang 
peranan penting dalam penerapan Green ICT di 
perusahaan, mulai tahap individual hingga ke tingkat 
departemental dan enterprise secara keseluruhan. 
Permodelan manajemen perubahan untuk sumber 
daya manusia salah satunya dapat dilakukan dengan 
kerangka berpikir The Seven E’s in E-
Transformation di atas. 
 
Manajemen Perubahan pada Green ICT 

 
Implementasi dari Green ICT pada bisnis 

merupakan suatu tantangan yang menarik bagi 
industri. Green ICT untuk masing-masing industri 
dapat didefinisikan secara individual. Oleh karena 
Green ICT merupakan salah satu topik baru dalam 
industri, khususnya industri teknologi informasi, 
maka dibutuhkan suatu kesiapan untuk mencapai 
suatu kondisi yang disebut dengan Green. 

Walaupun masyarakat masa kini merupakan 
masyarakat yang dinamis seperti yang dijelaskan 
pada Net Generation, akan tetapi perubahan dari 
sistem lama ke green ICT pasti juga dirasakan. 
Pengguna teknologi hijau ini harus berada di fase 
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siap dalam penerapannya. Net generation yang 
merupakan pengguna utama dari green ICT harus 
mencapai tingkat kesiapan tersebut. 

Kesiapan tersebut dapat dikaitkan dengan 
bagaimana suatu organisasi atau industri dapat 
melakukan perubahan dari industri pada umumnya 
menjadi industri yang menggunakan teknologi hijau. 
Perubahan tersebut harus diatur dalam suatu 
framework sehingga perubahan yang terjadi tidak 
terjadi secara cepat dan berlangsung mendadak 
sehingga membuat stakeholder yang terlibat dalam 
organisasi menjadi terkejut, melainkan perubahan 
yang dilakukan harus diatur sehingga orang-orang 
yang didalam organisasi harus merasa nyaman 
dengan perubahan yang terjadi. 

Menurut Scheidel, Stefan, 2011 [5], Green IT 
dan Green IS tidak dapat langsung 
diimplementasikan untuk menjadi Green Business. 
Oleh karena itu dibutuhkan proses manajemen 
perubahan yang dapat memungkinkan terjadi Green 
Business. 

 

 
Gambar 1 Peran Manajemen Perubahan dalam 

mengaktifkan Green IT dan IS untuk Green Business 
  

Berdasarkan framework Envirability - RMIT 
Green ICT [6],  terdapat 4 pilar yang akan didetilkan 
menjadi area yang lebih spesifik dari Green ICT; 
dan terdapat pula 5 komponen horizontal yang 
menjelaskan aksi yang harus dilakukan. Framework 
ini dapat digunakan dalam mengimplementasikan 
Green ICT dalam suatu organisasi dan untuk 
memastikan perubahan dari proses bisnis lama ke 
Green ICT, setiap aspek dalam matriks 4x5 ini dapat 
diukur tingkat kesiapannya dengan The Seven E’s in 
E-Transformation [3,4]. Gabungan dari kedua 
framework ini menghasilkan suatu framework baru 
dalam bentuk matriks 3 dimensi yang digambarkan 
seperti dibawah ini. 

 
Gambar 2 Matriks 3 Dimensi Manajemen Perubahan Pada 

Penerapan Green ICT 
 

Sebagai contoh, pilar end user computing yang 
berkaitan dengan perilaku dari pengguna sistem 
green ICT mengalami perubahan dalam aspek ini 
sehingga dibutuhkan tahapan-tahapan perubahan 
yang diatur dengan model The Seven E’s in E-
Transformation. Analisis pilar end user computing 
perlu dikaji dengan lima aspek, yaitu: 

1. Attitude 
Bagian ini membahas mengenai 
bagaimana perubahan perilaku yang terjadi 
dari pengguna green ICT. Perubahan dari 
cara memakai komputer, mematikan 
komputer, menggunakan peralatan 
teknologi informasi lainnya diatur dalam 
bagian ini. 

2. Policy 
Bagian ini membahas mengenai aturan-
aturan yang diterapkan pada penggunaan 
green ICT di sisi pengguna. Peraturan ini 
berasal dari pihak manajerial yang berguna 
untuk memberikan batasan perilaku dari 
pengguna. 

3. Practice 
Bagian ini membahas bagaimana 
pengimplementasian dari green ICT  
dalam hari ke hari. Praktek penerapan 
green ICT oleh pengguna pasti membuat 
beberapa perubahan dan perubahan 
tersebut yang harus diamati. 

4. Technology 
Teknologi yang digunakan oleh pengguna 
adalah teknologi yang green, contohnya 
komputer yang menggunakan power 
saving sehingga akan mati jika didiamkan 
beberapa waktu. Hal ini mungkin akan 
mengakibatkan keterkejutan dari pihak 
pengguna. 

5. Metrics 
Metrics berkaitan erat dengan pengukuran 
dan penilaian dari green ICT, dalam kasus 
ini adalah end user computing. Pengukuran 
dan penilaian ini mengacu pada bagaimana 
pengguna menggunakan green ICT dalam 
kehidupan sehari-hari dan kemudian hasil 

Green IT 
dan Green 

IS 

Green 
Business 

Manajemen 
Perubahan 
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dari penilaian tersebut dijadikan bahan 
untuk memperbaiki penerapan green ICT 
di sisi pengguna. 

Masing-masing dari kelima aspek perubahan 
tersebut lalu dimodelkan dalam The Seven E’s in 
Transformation dari langkah 1 – 7 dan kemudian 
akan berulang lagi dari langkah pertama. 

Terakhir, proses yang tidak kalah pentingnya 
adalah pengukuran dan laporan terhadap penerapan 
manajemen perubahan Green ICT yang dilakukan 
perusahaan tersebut. Hal ini berguna untuk 
melakukan evaluasi sehingga untuk selanjutnya 
pengembangan teknologi hijau yang dilakukan dapat 
lebih baik lagi. 

 
5. Perbandingan Penerapan Green IT Di 

Beberapa Negara 
 
Berdasarkan sebuah studi kasus perbandingan 

dalam penerapan Green IT di beberapa negara oleh 
Fujitsu, kemudian didapat data sebagai berikut [7]: 

 
Tabel 2 Perbandingan penerapan Green ICT pada UK, USA, 
Australia, dan India 
UK LIFECYCLE END USER ENTERPRISE ENABLEMENT METRICS GREEN IT INDEX N

Manufacturing 63.9 67.7 63.1 62.7 54.2 62.3 28

Wholesale / Retail / Logistics 60.1 63.0 58.5 56.5 46.6 56.9 30

IT / Comms / Media 66.0 78.3 72.2 67.6 56.1 68.0 34

Government 56.6 56.2 51.3 52.3 36.2 50.5 22

Professional & Other Services 71.7 75.5 69.3 67.5 59.2 68.8 33

Finance / Business Services 66.9 69.3 65.8 62.1 54.8 63.6 13

Health / Education / Welfare 56.3 61.2 52.7 51.6 40.8 52.5 27

UK 63.3 68.2 62.6 60.6 50.2 61.0 187

USA LIFECYCLE END USER ENTERPRISE ENABLEMENT METRICS GREEN IT INDEX N

Manufacturing 68.6 66.4 66.2 66.3 59.5 64.8 34

Utilities & Construction 70.3 73.9 67.8 67.5 56.3 67.1 10

Wholesale / Retail / Logistics 60.9 61.7 57.0 52.1 47.7 55.9 37

IT / Comms / Media 66.8 68.1 65.0 61.9 57.4 63.8 51

Government 60.7 59.1 54.5 50.4 46.5 54.2 28

Professional & Other Services 57.5 59.4 53.8 50.1 45.6 53.3 31

Finance / Business Services 65.3 64.8 60.6 58.7 51.9 60.3 27

Health / Education / Welfare 58.4 57.6 52.2 46.1 53.2 51.5 29

USA 63.3 63.4 59.5 55.8 51.2 58.6 248

AUSTRALIA LIFECYCLE END USER ENTERPRISE ENABLEMENT METRICS GREEN IT INDEX N

Manufacturing 50.7 57.1 50.0 45.7 34.5 47.6 17

Utilities & Construction 55.4 61.2 60.3 54.9 41.8 54.7 10

Wholesale / Retail / Logistics 51.5 55.2 50.8 43.6 30.6 46.3 15

IT / Comms / Media 57.3 64.6 61.8 53.3 44.4 56.3 13

State & Federal Government 62.7 67.4 66.2 58.1 41.8 59.2 26

Local Government 58.5 65.4 62.3 51.1 42.7 56.0 16

All Government 61.1 66.6 64.7 55.5 42.1 58.0 42

Professional & Other Services 58.7 65.1 63.7 55.4 46.7 57.9 12

Finance / Business Services 54.5 63.2 59.2 49.1 43.7 53.9 27

Health / Education / Welfare 55.2 61.4 58.5 52.0 38.9 53.0 27
Australia 56.1 62.3 59.2 51.5 40.6 53.9 163

INDIA LIFECYCLE END USER ENTERPRISE ENABLEMENT METRICS GREEN IT INDEX N

Manufacturing 68.1 57.9 64.3 55.0 43.0 57.7 9

IT / Comms / Media 63.7 55.0 66.2 64.7 61.2 62.1 10

Finance / Business Services 51.1 51.3 60.0 52.3 41.0 51.1 15

Other 51.5 44.3 59.5 44.7 38.2 47.6 6

India 53.8 50.3 59.1 52.0 44.7 52.0 40

BY COUNTRY LIFECYCLE END USER ENTERPRISE ENABLEMENT METRICS GREEN IT INDEX N

USA 63.3 68.2 62.6 60.6 50.2 58.6 187
UK 63.3 63.4 59.5 55.8 51.2 61.0 248

Australia 56.1 62.3 59.2 51.5 40.6 53.9 163

India 53.8 50.3 59.1 52.0 44.7 52.0 40

ALL COUNTRIES 59.1 61.1 60.1 55.0 46.7 56.4 638

 
Dari data tersebut, bisa diambil dilihat bahwa 

United Kingdom adalah negara dengan indeks Green 
IT tertinggi dibandingkan 3 negara yang lain dalam 
rangka mengembangkan teknologi hijau di berbagai 
sektor industri. Hal ini disebabkan oleh tingkat 
kematangan dari negara tersebut dalam hal teknologi 
informasi dan infrastruktur yang memadai untuk 
penerapan Green ICT. 

Dalam rangka penerapan Green ICT, beberapa 
negara membuat beberapa kebijakan baru untuk 
mendukung manajemen perubahan yang diperlukan, 
antara lain[8]: 

1. Uni Eropa, pada umumnya, membuat 2 
kebijakan baru yaitu: 

a. Pedoman WEEE 
Pedoman terhadap Waste Electrical 
and Electronic Equipment (WEEE) ini 
telah menjadi hukum yang diterapkan 
di Uni Eropa. Instruksinya mengatur 
tentang pengumpulan, daur ulang, dan 
pembaruan untuk peralatan yang sudah 
digunakan. 

b. RoHS 
Restriction of Hazardous Substances 
Directive (RoHS) merupakan langkah-
langkah yang diambil oleh Uni Eropa 
untuk mengurangi jumlah sampah 
elektronik yang dihasilkan. 

Sementara itu, United Kingdom (UK) 
menerapkan hukum yang mengharuskan pelaku 
industri untuk mendaur ulang dan memisahkan 
pembuangan peralatan elektronik yang telah 
digunakan. Rencananya termasuk Skema 
Penarikan Kembali oleh Distributor, fasilitas 
untuk menangani proses mendaur ulang kembali 
dan membuat produsen mendapatkan informasi 
dari produk yang dikembalikan. 

2. United States of America (USA). 
USA tidak memiliki hukum nasional terkait 
pengelolaan e-waste, namun pemerintah di 
beberapa negara bagian membuat beberapa 
langkah penanganan sendiri untuk melindungi 
lingkungan mereka, yaitu: 

a. EPEAT 
Electronic Product Enviromental 
Assessment Tool (EPEAT) 
dikembangkan oleh Badan Green 
Electronic di Portland, Oregon untuk 
membantu institusi pembeli 
(purchaser) mengevaluasi, 
membandingkan, dan memilih 
komputer desktop, laptop, dan layar 
monitor berdasarkan atribut yang 
berhubungan dengan pemeliharaan 
lingkungan. 

b. National Computer Recycling Act 
Inti dari aksi yang dilakukan ini adalah 
konsumen akan dibebankan biaya daur 
ulang sebesar US $10 untuk setiap 
pembelian komputer baru. 

c. Individual States 
Beberapa negara bagian telah 
mengambil langkah awal sendiri. 
Contohnya, California mempunyai 
beberapa ukuran dalam rangka 
menghadapi e-waste. 

d. Electronic Waste Recycling Act 
Pada 1 Januari 2005, California 
memberlakukan kebijakan yang 
dikenal dengan SB20 untuk 
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menerapkan program pembaruan 
sampah elektronik dan daur ulang. 

3. Australia. 
Australia juga tidak memiliki peraturan 
pemerintah yang resmi untuk manajemen e-
waste di negara tersebut. Namun, bukan berarti 
tidak ada program yang dapat membantu 
melakukan hal tersebut. Contohnya adalah 
program ByteBack, yang membuat konsumen 
dapat membawa 10 komputer untuk didaur 
ulang tanpa biaya tambahan yang dikenakan 
pada mereka. 
 

6. Kesimpulan 
 

Penerapan Green ICT merupakan suatu 
perubahan yang terjadi pada penerapan teknologi 
informasi klasik menjadi teknologi informasi yang 
berbasiskan pada teknologi hijau. Oleh karena itu, 
dibutuhkan suatu manajemen perubahan. 
Manajemen perubahan berguna untuk mengatur 
bagaimana langkah-langkah, parameter, dan tujuan 
dari Green ICT. Green ICT menjawab kebutuhan 
pada teknologi informasi dan juga permasalahan 
lingkungan.  

Indonesia sebagai negara berkembang masih 
belum siap untuk melakukan konsep Green ICT 
secara sepenuhnya, yaitu menggunakan konsep 
Green of ICT. Hal ini disebabkan oleh belum 
siapnya pada aspek sumber daya manusia, keuangan, 
dan arsitektur sistem yang kompleks. Akan tetapi, 
Indonesia sudah mulai menerapkan konsep Green by 
ICT yang diharapkan dapat berkembang menjadi 
Green ICT sepenuhnya dengan panduan framework 
penerapannya. Penerapan Green IT di beberapa 
negara beserta manajemen perubahan yang 
dilakukan dapat menjadi contoh bagi Indonesia agar 
dapat menyaingi atau bahkan lebih baik dari negara-
negara tersebut. 
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Abstrak 

Pembelajaran adalah salah satu proses utama dalam pendidikan tinggi, yang harus dijamin efektivitasnya. Salah 
satu caranya adalah melalui evaluasi pembelajaran secara persepsional oleh pembelajar dalam bentuk pemberian 
skala peringkat. Kumpulan data hasil evaluasi pembelajaran  menarik untuk dianalisis lebih lanjut sehingga bisa 
menghasilkan informasi yang  bermanfaat. Salah satu kemungkinannya adalah dengan menerapkan teknik 
penambangan data. Dalam makalah ini dilakukan penambangan data evaluasi pembelajaran matakuliah di 
Universitas Sanata Dharma (USD) dengan  menerapkan teknik. Data diambil dari hasil evaluasi pembelajaran 
kurun waktu semester genap 2007/2008 sampai dengan semester genap 2008/2009. Jumlah data yang diolah 
adalah 1225 record yang meliputi hasil evaluasi pembelajaran dari seluruh program studi di USD. Analisis yang 
dilakukan adalah analisis asosiatif dengan menggunakan algoritma apriori untuk mencari aturan asosiasi yang 
mencerminkan keterkaitan antara kinerja dosen (KD), partisipasi mahasiswa (PM), dan kepuasan mahasiswa 
(KM).Dari hasil penambangan data, diperoleh 2 aturan yang dinilai bermakna yaitu: (1) KD=Sangat Tinggi 
PM=Sangat Tinggi ==> KM=Sangat Tinggi dengan nilai confidence 0.93, dan (2) PM=Sangat Tinggi ==> 
KM=Sangat Tinggi dengan nilai confidence 0.9. Dari kedua aturan tersebut, dapat disimpulkan bahwa: (1) Jika 
kinerja dosen sangat tinggi dan partisipasi mahasiswa sangat tinggi maka kepuasan mahasiswa sangat tinggi, dan 
(2) Jika partisipasi mahasiswa sangat tinggi maka kepuasan mahasiswa sangat tinggi. 

 
Kata kunci: aturan asosiasi, algoritma apriori, penambangan data,  evaluasi pembelajaran 
 
 
1. Pendahuluan 
 

Salah satu tugas utama perguruan tinggi adalah 
pendidikan. Mengingat pentingnya pendidikan 
dalam mengembangkan subyek didik, maka proses 
pembelajaran perlu dijamin efektivitas 
keberlangsungannya. Heywood [1] sebagaimana 
dikutip oleh Dwiatmoko [2] menyatakan bahwa 
evaluasi pembelajaran oleh pembelajar adalah 
ukuran terbaik untuk efektivitas pembelajaran. 
Terdapat banyak model evaluasi pembelajaran, 
diantaranya adalah dengan cara persepsional oleh 
pembelajar melalui pemberian skala peringkat.  

Universitas Sanata Dharma (USD) telah 
menyelenggarakan evaluasi proses pembelajaran 
secara sistemik di bawah koordinasi Pusat 
Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pembelajaran 
(P3MP). Evaluasi dilakukan melalui penyebaran 
kuesioner kepada mahasiswa pada setiap semester. 
Instrumen evaluasi pembelajaran mengadopsi cara 
persepsional oleh mahasiswa sebagai pembelajar 
melalui pemberian skala peringkat 1 sampai dengan 
7 untuk 18 item peryantaan yang menyangkut 
komponen kinerja dosen, partisipasi mahasiswa, dan 
kepuasan mahasiswa (lihat lampiran daftar 

peryantaan). Selama ini hasil evaluasi proses 
pembelajaran telah dipakai oleh Lembaga 
Penjaminan Mutu (LPM) USD untuk memantau 
pembelajaran yang diselenggarakan oleh para dosen. 
Rekapitulasi hasil evaluasi pembelajaran dikirimkan 
kepada para Kaprodi, Dekan dan dosen yang 
bersangkutan untuk ditindaklanjuti.  

Kumpulan data hasil evaluasi pembelajaran 
yang tersimpan dalam format elektronik ini menarik 
untuk dianalisis lebih lanjut sehingga bisa 
menghasilkan informasi yang  bermanfaat untuk 
berbagai kepentingan. Salah satu kemungkinannya 
adalah dengan menerapkan teknik penambangan 
data.  

Oleh karena itu, dalam tulisan ini dilakukan 
analisis terhadap hasil evaluasi pembelajaran 
matakuliah di Universitas Sanata Dharma dengan  
menerapkan teknik penambangan data. Data diambil 
dari hasil evaluasi pembelajaran dalam kurun waktu 
semester genap 2007/2008 sampai dengan semester 
genap 2008/2009. Jumlah data keseluruhan yang 
diolah adalah 1225 record yang meliputi hasil 
evaluasi pembelajaran dari seluruh program studi di 
USD. Analisis yang dilakukan adalah analisis 
asosiatif untuk mencari aturan asosiasi yang 

No Makalah : 277
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mencerminkan keterkaitan antara kinerja dosen, 
partisipasi mahasiswa, dan kepuasan mahasiswa. 
Selanjutnya, hasil analisis dapat dipakai untuk basis 
pengambilan kesimpulan yang bermanfaat bagi 
proses lainnya.  
 
2. Metode Analisis Asosiasi 

Salah satu metode dalam penambangan data 
adalah metode analisis asosiasi (association 
analysis). Metode analisis asosiasi merupakan 
metode yang bertujuan untuk menemukan aturan 
asosiasi (association rule) antar item dalam suatu 
himpunan data (dataset), yaitu dengan membuat 
korelasi antar item yang dikelompokkan ke dalam 
transaksi kemudian mengambil kesimpulan 
berdasarkan hubungan yang terbentuk dari 
sekumpulan item data tersebut. Kumpulan item data 
ini sering disebut itemset. 

Penting tidaknya suatu aturan asosiasi dapat 
diketahui dengan 2 parameter yaitu support dan 
confidence. Support adalah persentase kombinasi 
item dalam basisdata sedangkan confidence adalah 
kuatnya hubungan antar item dalam aturan asosiasi 
[3]. Pencarian aturan asosiasi dengan menggunakan 
analisis asosiasi bertujuan untuk menemukan semua 
aturan yang terdapat pada basisdata dengan minsup 
(minimum support) dan minconf (minimum 
confidence) yang melebihi batas tertentu. Suatu 
aturan asosiasi dirasa valid apabila mempunyai nilai 
confidence  ≥ 50 % [4]. 

Support dari aturan X  Y   adalah rasio dari 
record yang mengandung X  Y dengan total record 
dalam basisdata. Untuk mendapatkan nilai support 
dapat menggunakan rumus : 

N

YX
YXsSupport

 )( 
)(,




          (1) 

 
 

Sedangkan minimum support (minsup) 
menandakan ambang batas (threshold) yang 
menentukan apakah sebuah itemset akan digunakan 
pada perhitungan selanjutnya untuk pencarian aturan 
asosiasi.  

Confidence dari aturan asosiasi X  Y adalah 
rasio dari record yang mengandung X  Y dengan 
total record yang mengandung X. Untuk 
mendapatkan nilai confidence dapat menggunakan 
rumus : 

)(

 )( 
)(,

X

YX
YXcConfidence


 

     (2) 

       
Atau dapat ditulis sebagai berikut: 
 

)(sup/),(sup)( XportYXportYXConfidence    (3)                                                           

 
Sedangkan minimum confidence (minconf) 

menandakan ambang batas (threshold) dari sebuah 

aturan asosiasi untuk menentukan aturan asosiasi 
yang kuat (strong association rule). 
3. Algoritma Apriori 

 
Algoritma apriori merupakan algoritma untuk 

mencari frequent itemset yang berdasarkan prinsip 
apriori, yaitu jika suatu itemset merupakan frequent 
itemset maka semua subset-nya akan berupa 
frequent itemset [5]. Pembentukan frequent itemset 
dilakukan dengan mencari semua kombinasi item – 
item yang memiliki support lebih besar atau sama 
dengan minsup yang telah ditentukan.  

Pseudocode untuk pencarian frequent itemset 
menggunakan algoritma apriori adalah sebagai 
berikut [6] : 

 = candidate  itemset untuk ukuran k 

  = frequent itemset / large itemset untuk 
ukuran k 

= {candidate 1-itemset} 

= {large 1-itemset} 
for ( ) do begin 

 // new 
candidate 

for all transaction  
do begin 

  //candidate 
contained in  

for all candidates  do 
   
end 

  
end 
Answer =    
 

Algoritma diatas dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a. Pada iterasi pertama dihitung jumlah 
kemunculan setiap item dalam transaksi untuk 
menentukan large 1-itemset. Pada iterasi 
selanjutnya akan dihasilkan candidate k-itemset  
(Ck) menggunakan frequent(k-1)-itemset yang 
ditemukan pada iterasi sebelumnya. Candidate 
generation diimplementasikan menggunakan 
sebuah fungsi yang disebut apriori-gen. 
Apriori-gen digunakan untuk menghasilkan 
candidate itemset, yang menyebabkan tidak 
seluruh itemset diolah pada proses selanjutnya, 
hanya yang memenuhi persyaratan saja yaitu 
sesuai dengan support yang telah ditentukan. 
Hal ini mempersingkat waktu proses pencarian 
seluruh aturan asosiasi.  

b. Setelah itu, dilakukan penelusuran dalam 
basisdata untuk menghitung support bagi setiap 
candidate itemset dalam Ck . Untuk setiap 
transaksi t, dicari semua candidate itemset t 
dalam set Ck yang terkandung dalam transaksi 
tersebut. Kumpulan dari semua candidate 
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itemset dalam Ck yang terkandung dalam 
transaksi t disebut    Ct dan ditulis dengan notasi  
Ct = subset (Ck,t)                     

c. Selanjutnya nilai support dari semua candidate 
k-itemset dalam Ct dinaikkan. Penelusuran 
dilanjutkan pada transaksi berikutnya sampai 
semua transaksi dalam basisdata ditelusuri. Lalu 
akan dilakukan eliminasi candidate itemset 
yang memiliki nilai support lebih kecil dari 
minsup. Sedangkan semua candidate k-itemset 
yang memenuhi minsup disimpan dalam Lk   
yang akan digunakan untuk membentuk large 
(k+1)-itemset.  Algoritma berakhir ketika tidak 
ada large itemset baru yang dihasilkan.  

    
Pencarian frequent itemset menggunakan 

algoritma apriori memiliki 2 karakteristik penting. 
Pertama, apriori merupakan algoritma level-wise 
dimana proses pada algoritma ini membangkitkan 
frequent itemset per level, dimulai dari level 1-
itemset sampai ke itemset terpanjang dan candidate 
level yang baru, dibentuk dari frequent itemset yang 
ditemukan di level sebelumnya lalu menentukan 
nilai supportnya. Kedua, algoritma ini menggunakan 
strategi generate and test untuk menemukan 
frequent itemset. Pada tiap iterasi, candidate itemset 
yang baru, dihasilkan dari frequent itemset yang 
ditemukan pada iterasi sebelumnya. Nilai support 
tiap candidate dihitung dan di bandingkan kembali 
dengan ambang batas minsupnya. Jumlah iterasi 
yang dibutuhkan algoritma ini adalah kmax + 1                                                                           
dimana kmax  merupakan ukuran maksimum dari 
frequent itemset.   

Algoritma apriori menggunakan arah pencarian 
bottom-up, dimana arah pencarian dimulai dari 
frequent itemset menuju itemset terpanjang. Strategi 
yang digunakan adalah breadth-first search dimana 
proses pencarian dilakukan per level dan untuk tiap 
level-nya ditentukan nilai support-nya untuk 
menemukan frequent itemset pada level tersebut. 
Sedangkan strategi perhitungan nilai support 
dilakukan dengan horizontal counting, dengan cara 
membaca transaksi satu persatu, jika ditemukan 
itemset yang dicari pada transaksi tersebut maka 
counter bertambah satu, begitu selanjutnya. 
 
4. Pembahasan 

 
4.1 Pembersihan dan Transformasi Data 

 
Data awal hasil evaluasi pembelajaran memiliki 

struktur seperti dalam tabel 1 berikut: 
Tabel 1. Struktur Data Awal Evaluasi Pembelajaran 

 
No Nama 

Atribut 
Deskripsi Nilai Kejadian 

1 Nama 
mataku-
liah 

Nama matakuliah 
yang dievaluasi  

Sesuai nama 
matakuliah 

2 Nama 
prodi 

Nama program 
studi 
penyelenggara 
matakuliah 

AKT, BK, FAR, 
FIS, IND, IPAK, 
MAN, MAT, 
MEKA, PAK, 
PBI, PBI, 
PBSID, PEK, 
PFIS, PGSD, 
PMAT, PSEJ, 
PSI, SEJ, SING, 
TE, TI, TM 

3 It1 
sampai 
dengan 
It18 

Rata-rata nilai 
seluruh 
mahasiswa 
responden untuk 
pertanyaan item 1 
sampai dengan 
item 18 

Nilai numerik 
antara 1 sampai 
dengan 7 

 
 Karena data yang diterima sudah dalam 

keadaan ”bersih” (tidak ada data kosong maupun 
ambigu), maka terhadap data tersebut tidak 
dilakukan pembersihan data.  

 Proses transformasi data dilakukan terhadap 
beberapa atribut berikut yaitu: 
a. Atribut yang dipilih hanyalah atribut It1 sampai 

dengan It18 karena yang akan dilihat adalah 
keterkaitan antara penilaian mahasiswa terhadap 
aspek-aspek yang ditanyakan dalam kuesioner 
evaluasi pembelajaran. 

b. Atribut It1 sampai dengan It18 dikelompokkan 
sesuai dengan kategorisasi yang ditetapkan oleh 
P3MP sebagai berikut: 
i. It1 sampai dengan It10 adalah aspek 

Kinerja Dosen  
ii. It11 sampai dengan It17 adalah aspek 

Partisipasi Mahasiswa 
iii. It18 adalah aspek Kepuasan Mahasiswa 

c. Nilai rata-rata tiap-tiap kelompok atribut di atas 
ditransfromasi menjadi nilai diskret dengan 
aturan seperti yang ditetapkan P3MP sesuai 
yang tertera dalam tabel 1 berikut: 

 
Tabel 1. Aturan Transformasi Data Nilai 

Evaluasi Pembelajaran 
 

No Rentang 
Nilai 

% 
terhadap 

skor 
maksimal 7 

Kriteria 

1 5,60 – 
7,00 

80% - 100% Sangat 
Tinggi 

2 4,90 – 
5,59 

70% - 79 % Tinggi 

3 3,92 – 
4,89 

56% - 69% Cukup 

4 3,22 – 
3,91 

46% - 55% Rendah 

5 ...< 3,22 ...< 46% Sangat 
Rendah 
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Tabel akhir yang siap ditambang memiliki 

format seperti dalam tabel 3. Tabel ini sekaligus 
akan menjadi data pelatihan dan data uji. 

 
Tabel 3. Format Tabel Data Pelatihan & Data Uji 

 
No Nama 

Atribut 
Deskripsi Nilai Kejadian 

1 KD Kinerja 
Dosen 

Sangat Tinggi, 
Tinggi, Cukup, 
Rendah, Sangat 
Rendah 

2 PM Partisipasi 
Mahasiswa 

Sangat Tinggi, 
Tinggi, Cukup, 
Rendah, Sangat 
Rendah 

3 KM Kepuasan 
Mahasiswa 

Sangat Tinggi, 
Tinggi, Cukup, 
Rendah, Sangat 
Rendah 

 
4.2 Implementasi Penambangan Data  

Data-data dalam tabel 3 selanjutnya dikenai 
proses penambangan data memakai alat bantu Weka 
3.6.1. Nilai minimum support yang dipergunakan 
adalah 0.1, sedangkan nilai minimum confidence 
adalah 0.9. Detail informasi hasil penambangan data 
menggunakan Weka adalah sebagai berikut: 

 
 

=== Run information === 
 
Scheme:       weka.associations.Apriori -N 10 -
T 0 -C 0.9 -D 0.05 -U 1.0 -M 0.1 -S -1.0 -c -1 
Relation:     Data_evaluasiPembelajaran 
Instances:    1225 
Attributes:   3 
              KD 
              PM 
              KM 
=== Associator model (full training set) === 
 
 
Apriori 
======= 
 
Minimum support: 0.1 (123 instances) 
Minimum metric <confidence>: 0.9 
Number of cycles performed: 18 
 
Generated sets of large itemsets: 
 
Size of set of large itemsets L(1): 8 
 
Size of set of large itemsets L(2): 12 
 
Size of set of large itemsets L(3): 5 

 
Best rules found: 
 
 1. PM=Sangat Tinggi KM=Sangat Tinggi 235 
==> KD=Sangat Tinggi 233    conf:(0.99) 
 2. PM=Sangat Tinggi 257 ==> KD=Sangat 
Tinggi 251    conf:(0.98) 
 3. KM=Sangat Tinggi 417 ==> KD=Sangat 
Tinggi 403    conf:(0.97) 
 4. PM=Tinggi KM=Sangat Tinggi 182 ==> 
KD=Sangat Tinggi 170    conf:(0.93) 
 5. KD=Sangat Tinggi PM=Sangat Tinggi 251 
==> KM=Sangat Tinggi 233    conf:(0.93) 
 6. PM=Sangat Tinggi 257 ==> KM=Sangat 
Tinggi 235    conf:(0.91) 
 7. PM=Sangat Tinggi 257 ==> KD=Sangat 
Tinggi KM=Sangat Tinggi 233    conf:(0.91) 

 
 

 
4.3 Analisis Hasil   

 
Untuk melakukan analisis atas 7 aturan terbaik 

yang dihasilkan melalui algoritma apriori tersebut, 
digunakan asumsi yang diharapkan pada awal 
penyusunan instrumen evaluasi oleh P3MP dan telah 
dibuktikan dalam penelitian Dwiatmoko [2] yaitu 
bahwa ketiga komponen evaluasi (kinerja dosen, 
kontribusi mahasiswa, dan kepuasan mahasiswa) 
berkorelasi satu sama lain secara kuat dan 
signifikan. Artinya bila persepsi mahasiswa tentang 
kinerja dosen semakin tinggi, keterlibatan dan 
kepuasan mahasiswa juga semakin tinggi. Dengan 
kata lain, kinerja dosen adalah prasyarat bagi 
partisipasi mahasiswa serta kepuasan mahasiswa; 
sedangkan kepuasan mahasiswa adalah dampak dari 
kinerja dosen dan partisipasi mahasiswa. Asumsi 
dibuat berdasar pemahaman akan konteks 
permasalahan dalam evaluasi pembelajaran, di mana 
pertanyaan tentang kepuasan mahasiswa 
mengasumsikan kepuasan akan proses dan unsur 
yang terlibat dalam pembelajaran. Berdasarkan 
asumsi tersebut, dari 7 aturan terbaik yang 
dihasilkan terdapat 2 aturan yang dinilai bermakna 
yaitu: 

a. KD=Sangat Tinggi PM=Sangat Tinggi ==> 
KM=Sangat Tinggi dengan confidence 0.93 

b. PM=Sangat Tinggi ==> KM=Sangat Tinggi 
dengan confidence 0.91 

 
Dari kedua aturan tersebut, dapat disimpulkan 
bahwa: 

a. Jika kinerja dosen sangat tinggi dan 
partisipasi mahasiswa sangat tinggi maka 
kepuasan mahasiswa akan sangat tinggi. 

b. Jika partisipasi mahasiswa sangat tinggi 
maka kepuasan mahasiswa akan sangat 
tinggi. 
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Kedua aturan bermakna tersebut, ditambah fakta 
bahwa dalam ketujuh aturan terbaik yang didapat 
tidak memuat aturan yang menunjukkan hubungan 
hanya variabel kinerja dosen dan kepuasan 
mahasiswa, menunjukkan bahwa kepuasan 
mahasiswa yang sangat tinggi dipengaruhi oleh 
faktor kinerja dosen dan partisipasi mahasiswa yang 
amat tinggi. Bahkan, dalam aturan kedua secara 
eksplisit tampak bahwa kepuasan mahasiswa dalam 
pembelajaran ditentukan oleh partisipasi mahasiswa. 
Hal ini menguatkan teori pembelajaran yang 
berpusat pada pembelajar (student centered 
learning), di mana pembelajaran adalah sebuah 
proses interaktif antara pengajar dan pembelajar. 
Pengajar tidak lagi sebagai pemberi informasi, 
namun lebih berperan sebagai fasilitator. Semakin 
aktif subyek didik semakin akan menentukan 
keberhasilan pembelajaran.  

 
5. Penutup 

 
Penambangan data evaluasi pembelajaran 

untuk mencari keterkaitan antara kinerja dosen, 
partisipasi mahasiswa, dan kepuasan mahasiswa   
telah berhasil dilakukan dengan menggunakan 
metode analisis asosiatif memakai algoritma apriori 
yang diimplementasikan pada alat bantu 
penambangan data Weka 3.6.1.  
 Analisis asosiatif menghasilkan 2 aturan 
asosiasi yang kuat dan bermakna yang 
memperlihatkan keterkaitan antara kinerja dosen, 
kontribusi mahasiswa dan kepuasan mahasiswa. 
Aturan pertama yaitu [KD=Sangat Tinggi  dan 
PM=Sangat Tinggi 251 ==> KM=Sangat Tinggi] 
(confidence 0.93) dimana jika kinerja dosen dan 
kontribusi mahasiswa sangat tinggi maka kepuasan 
mahasiswa juga akan menjadi sangat tinggi. Aturan 
yang kedua yaitu [PM=Sangat Tinggi 257 ==> 
KM=Sangat Tinggi] (confidence 0.91) dimana jika 
partisipasi mahasiswa sangat tinggi maka kepuasan 
mahasiswa juga akan sangat tinggi.  
 Hasil analisis terhadap aturan yang dihasilkan 
menguatkan teori pembelajaran yang berpusat pada 
pembelajar, dimana kepuasan mahasiswa tidak 
hanya ditentukan oleh kinerja dosen melainkan juga 
oleh partisipasi aktif mahasiswa. 
 Untuk riset di masa mendatang, perlu dianalisis 
lebih lanjut kaitan evaluasi pembelajaran secara 
persepsional oleh mahasiswa dengan hasil 
pembelajaran yang diukur melalui indeks prestasi 
matakuliah. Penelitian lain yang dimungkinkan 
adalah mencari aturan-aturan yang jarang muncul 
untuk memetakan hasil evaluasi pembelajaran yang 
tidak wajar. 
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Lampiran   
 
Daftar Pernyataan dalam Kuesioner Evaluasi 
Pembelajaran (dengan skala peringkat 1-7) 
 

No Pernyataan 
1 Penguasaan dosen atas materi perkuliahan 

2 
Kesempatan mahasiswa berpartisipasi aktif 
melalui bertanya dan berdiskusi 

3 
Tanggapan dosen atas pertanyaan 
mahasiswa tentang materi perkuliahan 

4 
Kesesuaian antara  materi yang 
disampaikan dengan silabus 

5 
Penggunaan metode dan media dalam 
perkuliahan untuk mencapai tujuan 
pembelajaran  

6 
Kepedulian dosen atas tingkat pemahaman 
mahasiswa pada materi perkuliahan 
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7 
Kedisiplinan dosen secara umum (misal: 
kehadiran, pengembalian berkas ujian, dll) 

8 
Kemampuan dosen membangkitkan minat 
belajar mahasiswa 

9 
Dosen telah memberikan PR/tugas/kuis 
dengan frekuensi yang cukup untuk 
meningkatkan pemahaman materi kuliah 

10 
Penilaian dosen atas hasil belajar 
mahasiswa 

11 

Saya dapat menarik manfaat dari mata 
kuliah ini untuk mengembangkan nilai-nilai 
kemanusiaan (misal: kejujuran, bela rasa, 
membedakan baik dan buruk, dll.) 

12 
Tingkat pemahaman saya atas materi 
perkuliahan 

13 Partisipasi saya dalam perkuliahan 

14 
Konsentrasi saya dalam mengikuti 
perkuliahan 

15 
Kemauan saya dalam membaca buku 
referensi atau sumber belajar lain yang 
relevan 

16 
Saya telah mengalokasikan waktu yang 
cukup untuk belajar mandiri dalam rangka 
memahami materi mata kuliah ini    

17 
Kedisiplinan saya dalam mengikuti 
perkuliahan (misal: kehadiran, 
pengumpulan tugas)  

18 
Kepuasan saya dalam mengikuti proses 
belajar mengajar mata kuliah ini 
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Abstrak 
 

Nowadays, the web-based information system is one of the emerging technologies which provide convenience for its users. 
One of the most substantial information system needed today is the inventory system because of the necessity of quick and 
efficient data processing. Therefore, the inventory system application has become an alternative solution to facilitate a better 
data processing. The manual data processing applied in Genaral Section FST makes the data processing becoming less 
efficient. The unintegrated system, the absence of goods coding and the considerably time to do recording process has become 
some problems for the employees in producing accurate inventory reports. Hence, it is essential to develop an easy and 
efficient information system of state-owned inventory. The development system will be web-based applications using Rapid 
Application Development (RAD) object modeling approach method with UML tools. In brief, this system will helps the 
process of inputting, editing and reporting the existing state owned goods data in General Section FST and also allows a user 
obtaining accurate and relevant information. Tools needed to build this application are: PHP as a scripting language, Apache 
Web Server, and MySQL as a database using Xampp package. 

Kata Kunci: State-Owned Inventory, Modelling object-oriented systems, Web-Based, Rapid Application Development (RAD), 
Unified Modeling Language (UML), the General Section FST.  

 
1.  Pendahuluan 

Seiring dengan perkembangan teknologi dewasa ini, 
informasi saja tidaklah cukup untuk membantu 
menyelesaikan pekerjaan yang bersifat administratif, 
dibutuhkan pula suatu sistem pengolahan data dan 
informasi yang terintegrasi berbasis komputerisasi untuk 
membantu menyelesaikan masalah-masalah administratif 
yang sangat penting dalam menjalankan operasional suatu 
instansi menjadi  data yang akurat, efektif, efisien dan 
tepat guna serta terdistribusi dengan baik. Untuk membuat 
sistem yang terkomputerisasi dengan baik diperlukan 
pengamatan yang matang diantaranya adalah dengan 
interview (wawancara), observation (observasi), document 
survey (pengamatan dokumen) (Ladjamuddin:2005). 

 Adapun kelebihan yang didapat dari pengolahan data 
menggunakan sistem informasi terkomputerisasi  yang 
terancang dengan baik dan benar antara lain dapat 
mengolah data dengan cepat dan akurat. Pengolahan data 
yang belum terkomputerisasi dapat menimbulkan berbagai 
masalah, hal ini disebabkan karena kemampuan manusia 
yang terbatas. Selain itu pengolahan data secara manual 
membutuhkan waktu yang lama (Fatansyah :2007). 

Pengembangan sistem informasi dapat berarti 
menyusun sistem informasi yang benar-benar baru atau 
yang lebih sering terjadi menyempurnakan sistem yang 
telah ada. Juga sering terjadi pengembangan sistem 
informasi berbasis komputer dilakukan dengan motivasi 
untuk memanfaatkan komputer sebagai alat bantu yang 
dikenal sebagai alat yang cepat, akurat, tidak cepat lelah, 

serta tidak mengenal arti kata bosan untuk melaksanakan 
instruksi-instruksi pengguna (Nugroho, 2005). 

Salah satu teknologi yang sedang berkembang saat 
ini adalah suatu aplikasi atau sistem informasi berbasis 
web. Sistem berbasis web ini memberikan kemudahan-
kemudahan bagi penggunanya, mereka dapat mengakses 
informasi dari komputer yang mempunyai akses terhadap 
internet kapan saja dan dimana saja sehingga perbedaan 
waktu dan tempat tidak lagi menjadi masalah yang berarti 
(Syafii:2004). 

Salah satu alasan suatu sistem informasi perlu diganti 
atau perlu dikembangk an adalah adanya permasalahan 
yang dijumpai pada sistem yang lama. Permasalahan pada 
sistem yang lama bisa berarti pencatatan data yang tidak 
akurat, informasi yang sering terlambat atau sukar 
diperoleh saat dibutuhkan (Nugroho, 2005:124). 

Untuk itu, berdasarkan masalah diatas, maka peneliti 
tertarik untuk dapat mengembangkan tersebut menjadi 
solusi alternatif yang dapat digunakan di Bagian Umum 
FST. Dengan judul “ Pengembangan Sistem Informasi 
Persediaan Barang Milik Negara Berbasis Web pada UIN 
Syarif Hidayatullah Jakarta” . 

 
2. Landasan Teori 

 2.1  Pengertian Sistem 
 “Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen 
yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu” 
(Jogiyanto, 2005). 

 

No Makalah : 278 
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2.2 Pengertian Informasi 
 Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk 
yang lebih berguna dan berarti bagi yang menerimanya 
(Jogiyanto, 2001). 

2.3 Konsep Dasar Persediaan 
Persediaan secara umum didefinisikan sebagai stock 

bahan baku yang digunakan untuk memfasilitasi produksi 
atau untuk memuaskan permintaan konsumen 
(Zulfikarijah, 2005). Menurut Standar Akuntasi Keuangan 
(SAK)  nomor 14 [2002], persediaan merupakan istilah 
yang digunakan untuk menjelaskan bahwa persediaan 
adalah aktiva yang : 

a. Tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha  
       normal 
b. Dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan  
c. Dalam bentuk bahan dan perlengkapan (supplies)  
      untuk digunakan dalam proses produksi atau  
      pemberian jasa. 

 
2.4    Pengertian Sistem Informasi Persediaan 
 “Sistem informasi persediaan adalah suatu sistem 
untuk mengumpulkan dan memelihara data yang 
menjelaskan mengenai persediaan barang, mengubah data 
tersebut menjadi informasi dan melaporkan informasi 
kepada pemakai” (Mcleod, 2002). Sistem persediaan ini 
memiliki fungsi utama yaitu dapat menghasilkan arus 
informasi yang : 
a.  Mendukung kerja rutin bagian inventory control dengan        
     mendapatkan dan mencatat data persediaan. 
b.  Mendukung keputusan yang diperlukan oleh bagian  
     gudang dan bagian Inventory control.  
c.  Membantu persiapan laporan internal dan eksternal. 

 
 

2.5 Konsep Dasar Barang Milik Negara  

2.5.1 Pengertian Barang Milik Negara 
 Menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 
tentang Perbendaharaan Negara, “Barang Milik Negara 
(BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh 
atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang 
sah. Perolehan lainnya yang sah antara lain berasal dari 
hibah dan rampasan/sitaan.”  
 
2.5.2 Klasifikasi BMN  
 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
18/KMK.018/1999 tentang Klasifikasi dan Kodefikasi 
Barang Inventaris Milik/Kekayaan Negara membagi BMN 
dalam klasifikasi Golongan, Bidang, Kelompok, Sub 
Kelompok, dan Sub-sub kelompok. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Gambar 2.1 Klasifikasi BMN 

Sumber: (Modul SAK 2007 ) 

 
2.5.3 Pengkodean BMN  
 Untuk memudahkan pencatatan dan pengendalian, 
BMN selain diberikan identifikasi berupa nama, juga 
diberikan identifikasi dalam bentuk kode. Pemberian kode 
BMN sepenuhnya mengacu kepada KMK Nomor 
18/KMK.018/1999. Untuk memberikan identitas, BMN 
diberikan nomor kode barang (ditambah nomor urut 
pendaftarannya) dan kode lokasi (ditambah tahun 
perolehannya). 

2.6 Konsep Dasar Sistem Informasi Persediaan Barang  
      Milik Negara 

Sistem Informasi Persediaan Barang Milik Negara 
merupakan sistem pengolahan data Barang Milik Negara 
yang mengumpulkan, mengolah, memelihara dan 
menyimpan data menjadi informasi dan melaporkan 
informasi kepada si pemakai dengan menerapkan 
teknologi informasi. 

2.7 Konsep Dasar Pengembangan Sistem Informasi 
 Pengembangan sistem informasi sering disebut 
sebagai proses pengembangan sistem (System 
Development Process). Pengembangan sistem merupakan 
penyusunan suatu sistem yang baru untuk menggantikan 
sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki 
sistem yang telah ada. Dalam mengembangkan suatu 
sistem tentunya harus mampu di dukung oleh personal-
personal yang kompeten di bidangnya (Jogiyanto, 2005). 

 
2.8 Pengembangan Sistem dengan RAD (Rapid    

Application Development) 
 Rapid Application Development adalah suatu 
pendekatan berorientasi objek terhadap pengembangan 
sistem yang mencakup suatu metode pengembangan serta 
perangkat-perangkat lunak (Kendall: 2003). RAD (Rapid 
Application Development) menggunakan pemodelan 
berorientasi objek. 

 
2.9   Konsep Dasar Unified Modelling Language (UML) 

UML/Unified Modelling Language adalah salah 
satu alat bantu yang handal di dunia pengembangan sistem 
yang berorientasi obyek. Hal ini disebabkan karena UML 
menyediakan bahasa pemodelan visual yang 
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memungkinkan bagi pengembangan sistem untuk 
membuat cetak biru atas visi mereka dalam bentuk yang 
baku, mudah dimengerti serta dilengkapi dengan 
mekanisme yang efektif untuk berbagi (sharing) dan 
mengkomunikasikan rancangan mereka dengan yang lain 
(Munawar, 2005). 

 
3. Metodologi Penelitian 
 
3.1 Metodologi Pengumpulan Data 
 Adapun metode yang peneliti gunakan dalam 
mendapatkan data-data adalah sebagai berikut : 

a. Observasi  
b.  Wawancara 

  

3.2 Metodologi Pengembangan Sistem 
Metode pengembangan sistem yang penulis 

gunakan untuk mengembangkan sistem ini yaitu metode 
pengembangan RAD (Rapid Application Development) 
menggunakan pemodelan berorientasi objek, diantaranya: 

1. Requirement Planning 
2. Workshop design 
3.  Implementation 

 

4. Hasil dan Pembahasan 
 
4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah 
Jakarta merupakan  hasil perjuangan masyarakat Muslim 
Indonesia sejak institusi tersebut didirikan pada tanggal 1 
Juni 1957 dan masih berbentuk akademi yang dikenal 
dengan nama  Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA). 
Perubahan dari sistem akademi menjadi IAIN terjadi pada 
tahun 1960 di mana dua institusi pendidikan tinggi Islam 
bergabung menjadi satu yakni ADIA yang terletak di 
Jakarta dan PTAIN yang berkedudukan di Jogjakarta. 

Perkembangan pesat Institut ini menuntut perlunya 
sebuah pengelolaan yang lebih mandiri di masing-masing 
kota yang letaknya relatif berjauhan tersebut yang 
kemudian memunculkan pendirian Institut Agama Islam 
Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dan IAIN 
Sunan Kalijaga di Yogyakarta pada tahun 1963.  

Setelah melalui kajian yang mendalam, akhirnya 
pada tahun 2000, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta 
membentuk program konversi dari perguruan tinggi 
berbentuk institut menjadi universitas dan IAIN berubah 
nama menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Program 
konversi tersebut, antara lain, yang menyelenggarakan 
Program Studi Teknik Informatika dan Agribisnis/Sosial 
Ekonomi Pertanian.  Sebagai bentuk bentuk reposisi 
terhadap tuntutan akan perlunya integrasi ilmu-ilmu agama 
Islam dengan bidang ilmu-ilmu umum lainnya, 
berdasarkan Keputusan Presiden RI No.31 tahun 2002, 
tentang perubahan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta 
menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, maka program 
konversi UIN berubah menjadi Fakultas Sains dan 
Teknologi yang terdiri dari program studi Teknik 
Informatika, Sistem Informasi, Sosial Ekonomi Pertanian/ 
Agribisnis, Matematika, Fisika, Kimia, dan 

Biologi.Merespon beragamnya kebutuhan atas pendidikan, 
maka FST UIN Syarif Hidayatullah Jakarta membuka 
Program Non-reguler pada tahun 2002 dan Program 
Internasional pada tahun 2006 dalam bidang Teknik 
Informatika dan Sistem Informasi.   
 
4.2 Analisis Proses Bisnis Sistem Berjalan 

Berikut ini adalah uraian dari setiap layanan yang 
diberikan Bagian Umum FST UIN Jakarta :  
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                Gambar 4.1 Usecase Diagram Berjalan 

 
4.3 Workshop Design 
 
4.3.1. Use Case Diagram Sistem Usulan 
 Interaksi antara sistem eksternal dan sistem user 
dapat dilihat dalam use case model diagram. Adapun 
langkah-langkah membuat use case model diagram sistem 
usulan adalah sebagai berikut :  

a. Identifikasi actor  
Berdasarkan proses di atas, dapat 

diketahui actor yang ada dalam sistem usulan. 
Berikut adalah :  

Table 4.1 Daftar Actor yang Diusulkan 
No Actor  Description  

1 Admin Orang yang bertugas 
mengelola data barang dan 
data pegawai, bertugas juga 
sebagai admin yaitu mengelola 
system 

2 Pegawai Orang yang mengajukan 
permintaan barang, misalnya 
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umum  pegawai bagian Prodi. 

3 Bagian 
Umum 

Orang yang melakukan 
pengadaan, pembelian dan 
distribusi barang serta 
melayani permintaan dan 
peminjaman barang 

4 Bendahara Orang yang bertanggungjawab 
atas keuangan Fakultas 

5 Kasubag 
Umum FST  

Orang yang bertanggungjawab 
atas seluruh kegiatan di 
Bagian Umum FST 

 
 

b. Identifikasi Use Case  
Di bawah ini adalah  use case sistem usulan:  

 

Gambar 4.2 Use Case Model Diagram Sistem Usulan 

4.3.2. Class Diagram 
Visualisasi dari struktur object sistem yang 

diajukan, digambarkan dalam class diagram di bawah ini: 

 
Gambar 4.3 Class Diagram Sistem Usulan 

 
4.4  Implementasi Sistem 

Pada tahap implementasi ini terdapat beberapa 
aktivitas yang dilakukan.  

a. Penulisan script 
b. Pengujian sistem 
 

4.4.1  Penulisan Script  
Software yang digunakan adalah XAMPP yang 

meliputi: Apache sebagai web server, PHP sebagai bahasa 
pemrograman, dan MySQL sebagai database-nya. Selain 
itu, juga menggunakan Macromedia Dreamweaver dan 
Notepad++ sebagai software editor.  

4.4.2  Pengujian Sistem 
Pengujian secara black box, yaitu suatu pendekatan 

untuk menguji apakah setiap fungsi di dalam program 
dapat berjalan dengan benar. Berikut beberapa proses yang 
dilakukan dalam pengujian ini, yaitu: 

a. Fungsi-fungsi yang tidak benar, baik input 
maupun output 

b. Kesalahan interface 
c. Kesalahan dalam struktur data atau akses 

database. 
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4.5  Tampilan Aplikasi 

1. Login  

 

2. Halaman admin  

 

3. Halaman Klasifikasi Barang 

 

4. Halaman Data Barang 

 

 
5. Simpulan dan Saran 
5.1 Simpulan 

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab 
sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa : 
1. Dengan adanya aplikasi Sistem Informasi Persediaan 

Barang yang sudah terintegrasi ini, tentunya akan 

memudahkan user dalam mengakses apilkasi ini di 
banyak komputer. 

2. Dengan adanya pengklasifikasian kode barang 
menurut standar pengkodean Barang Milik Negara 
tentunya akan memudahkan karyawan dalam 
mengelola data dalam jumlah yang banyak. 

3. Dengan adanya peringatan stok barang minimum 
dapat memudahkan user untuk segera melakukan 
pengadaan barang kembali sebagai persediaan barang. 

4. Pegawai ataupun Kasubag Umum FST dapat 
memperoleh informasi data barang, data transaksi dan 
laporan dengan proses yang cepat dan tepat. 

5. Dengan adanya fitur-fitur laporan yang lebih lengkap 
sehingga membantu dalam memperoleh informasi 
yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan. 

 
5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, 
dapat diajukan beberapa saran untuk pengembangan 
penelitian lebih lanjut antara lain : 

1. Menambah fitur-fitur dan fasilitas yang dapat lebih 
memudahkan pengguna/user dalam mengolah Sistem 
Informasi Persediaan Barang ini sehingga menjadi 
salah satu pilihan untuk pengambilan keputusan yang 
tepat. 

2. Karena aplikasi ini hanya mengolah data persediaan 
barang saja, maka nantinya diharapkan adanya 
hubungan yang terintegrasi antara aplikasi ini dengan 
sistem pembelian barang, penghitungan budgeting 
pengadaan barang, dan integrasi dengan supplier 
sehingga menciptakan suatu aplikasi yang utuh. 
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Abstrak 

Microblogging, khususnya Twitter membuat pengguna dapat mem-publish pesan pendek (tweet) dengan mudah dan 
cepat. Indonesia sendiri merupakan negara terbesar ketiga penghasil tweet dengan kontribusi enam juta tweet perhari. 
Sebagian tweet ini dapat berisi opini terhadap produk atau layanan. Jumlah yang besar dan data yang mudah diperoleh 
membuat kumpulan tweet ini sangat berpotensi untuk dimanfaatkan pihak organisasi sebagai pendukung manajemen 
merek dan corporate reputation. Tweet yang tidak terstruktur dan jumlah yang besar menjadi tantangan utama dalam 
pemrosesan data. Penelitian ini membahas pengembangan sistem sentimen analisis otomatis untuk tweet berbahasa 
Indonesia menggunakan klasifikasi Naïve Bayes. Sistem ini menangani pemisahan tweet opini dan nonopini, tweet opini 
negatif dan positif,  dan keyword yang berkaitan dengan opini positif dan negatif tersebut. Hasil eksperimen menunjukkan 
sistem ini memiliki potensi besar sebagai alat untuk membantu melakukan analisis opini. 
Kata kunci : Microblogging, twitter, analisis opini, text processing 

 
 
 
 

1. Pendahuluan  
Internet versi 2.0 ditandai dengan berkembangnya 

data yang berasal dari pengguna (user generated content). 
Data ini berbentuk blog, forum, dan media sosial.  
Microblogging  adalah  bagian dari media sosial yang 
memungkinkan pengguna untuk mem-publish pesan 
singkat (140 karakter) berisi opini, kegiatan atau diskusi.  

Contoh layanan microblogging adalah Jaiku, Plurk, 
dan yang terpopuler adalah Twitter.  Pesan singkat pada 
layanan Twitter disebut tweet. Gambar 1 memperlihatkan 
contoh tweet mengenai sebuah operator GSM 

 

 
Gambar 1 Contoh tweet 

 
Jumlah tweets berkembang dengan cepat karena 

mudah digunakan dan aplikasinya tersedia di berbagai 
platform (SMS, browser, smartphone app, email). Tahun 
2007 jumlah tweets berada dikisaran 5 ribu per hari, dan 
berkembang menjadi 50 juta tweets per hari pada tahun 
2010.  Saat ini (Agustus 2011) telah mencapai 200 
juta/hari, atau sekitar 2.300  tweets per detik [1].   
Indonesia di tahun 2010,  menjadi negara ke-3 terbesar 
penghasil tweet dengan porsi 12% atau sekitar 6 juta 
tweets/hari [2]. 

Volume tweet yang besar ini dapat digunakan 
sebagai sumber data untuk analisis opini. Analisis opini 
berupaya menjawab pertanyaan seperti “Berapa persentase 

respon negatif, positif dan mengenai produk X?”, “Aspek 
apa yang mendapat respon negatif?”. 

Perusahaan dan organisasi membutuhkan analisis 
opini sebagai dasar manajemen merk (brand 
management), corporate reputation, marketing, sistem 
rekomendasi,  dan intelijen [3].  Merk telah dianggap 
sebagai  salah satu intangible asset  yang paling berharga  
dan manajemen merk adalah prioritas penting bagi pihak 
manajemen perusahaan atau organisasi [4].  Penurunan 
reputasi perusahaan dapat menyebabkan gangguan 
terhadap kondisi finansial perusahaan atau bahkan dapat 
menyebabkan kebangkrutan[5] 

Di satu sisi, analisis sentimen memiliki banyak 
manfaat bagi organisasi, industri, dan individu, tetapi di 
sisi lain memiliki banyak tantangan dan masalah.  

Salah satu masalah adalah variasi bahasa yang 
digunakan pengguna Twitter  sangat tinggi, dengan kosa 
kata dan tata-bahasa yang tidak baku. Sebagai contoh, 
kata “tidak” memiliki 21 variasi seperti “tdk”, “gak”, 
“nggak”, “kagak”, “ga”, “nda”, “gag” dan seterusnya [6].  
Jumlah karakter yang dibatasi 140 membatasi pengguna 
untuk mengekspresikan dengan jelas apa yang diinginkan. 
Jumlah tweet yang sangat besar juga membuat 
pemrosesan secara manual akan membutuhkan tenaga dan 
waktu yang sangat besar. 

Penelitian ini mencoba menjawab bagaimana 
membangun sistem yang dapat membantu melakukan 
analisis opini microblogging berbahasa Indonesia. 

Data yang digunakan adalah 35000 tweet  yang 
mengandung kata Telkomsel dan Indosat pada bulan 

No Makalah : 279 
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Agustus 2010. Eksperimen dilakukan untuk menguji 
model yang akan digunakan di dalam sistem. 
 
2. Kajian Terkait Analisis Sentimen 

Penelitian yang terkait dengan analisis sentimen 
telah banyak dilakukan sebelumnya [7].  Tetapi untuk 
bahasa Indonesia, hanya ditemukan satu publikasi 
mengenai analisis sentimen [8]  itupun masih masih 
menggunakan dokumen berbahasa Inggris mengenai 
review film yang kemudian diterjemahkan ke Bahasa 
Indonesia.   

 
3. Sistem Analisis Sentimen 

Tujuan dari sistem analisis sentimen pertama adalah 
secara otomatis menentukan apakah sebuah tweet 
mengandung opini atau tidak. Sebagai contoh tweet ini 
walaupun mengandung kata “indosat” tetapi tidak 
memiliki informasi opini. 

 
pantes rumah kosong (?) RT @nisrinachai: 
@Anggithsv di indosat mm hehe  

Gambar 2 Contoh tweet non opini 
 

Setelah diperoleh tweet yang mengandung opini 
langkah berikutnya adalah memisahkannya menjadi dua 
jenis: opini negatif dan opini positif.  Contoh opini positif 
adalah sebagai berikut 

 
Syukur alhamdulilah tmben d smi ga delay 
lgi pake indosat..hhehe.. 

Gambar 3 Contoh tweet opini positif 
 
Sedangkan contoh tweet negatif adalah sebagai 

berikut 
 

indosat payah internetnya 

Gambar 4 Contoh tweet opini negatif 
 
Tahap terakhir adalah mencari kata kunci yang 

terkait dengan sekumpulan tweet opini, baik opini negatif 
maupun opini positif. Kata kunci ini terutama untuk 
menggambarkan aspek apa yang mendapat opini.  Berikut 
adalah contoh kata kunci pada kumpulan tweet  opini 
negatif:  sinyal, sms, mahal, koneksi, 
pulsa.  Sedangkan kata kunci untuk opini positif 
diantaraya:  internet  cepat, flash 
telkomsel, sinyal kuat. 

 
4. Data Eksperimen 

Data tweet diperoleh dengan membuat program 
crawler yang secara otomatis, setiap 30 menit dan selama 
24 jam sehari, mengambil data tweet yang mengandung 
kata “indosat” dan “telkomsel”.  Pengumpulan dimulai 
dari tanggal 29 Agustus 2010 dan masih berjalan sampai 
sekarang.  Tapi untuk eksperimen dalam penelitian ini, 

hanya digunakan data sampai dengan tanggal 29 
September 2010 sebanyak 33 ribuan tweet. 

 
5. Arsitektur Sistem Analisis Sentimen 

Gambar 5 memperlihatkan arsitektur sistem yang 
akan dikembangkan.  

Sistem ini menerima masukan berupa data tweet 
mentah. Data ini akan di praproses terlebih dulu sebelum 
diproses lebih lanjut. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5 Arsitektur Sistem 
 

 
Pada praproses, tweet yang terlalu pendek (kurang dari 10 
karakter) dihilangkan, karakter selain alphanumerik 
dihilangkan, dilakukan case folding (dijadikan huruf 
kecil), pembuangan stopwords dan pemrosesan sinonim. 

Untuk klasifikasi secara otomatis tweet opini dan  
nonopini, lalu opini negatif dan positif,  digunakan naïve-
bayes classifier [9]. Teknik ini dipilih karena paling 
sederhana untuk diimplementasikan.  

Classifier 
(opini vs non opini) 

Classifier 
(opini positif vs opini 

negatif) 

Keyword Extractor 

Tweet opini 
Tweet non opini tidak 
diproses 

Tweet Opini 
Negatif 

Tweet Opini 
Positif 

Keyword 
untuk opini 

negatif 

Keyword 
untuk opini 

positif 

Praproses 

Tweet ‘bersih’ 

Tweet mentah 
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Sedangkan untuk ekstraksi keyword, dilakukan 
dengan menghitung bobot TF-IDF (term frequency – 
inverse documen tFrequency ). Term dengan bobot TF-
IDF terbesar yang akan menjadi kandidat keyword.  

Persamaan TF-IDF dihitung dengan cara 
 
…   1 
 
                                                                        …  1 
 
Dimana tf(d,t) adalah frekuensi kemunculan kata t 

pada tweet d; |D| adalah jumlah semua twet  pada koleksi; 
dan n adalah jumlah tweet yang mengandung kata t. 

Metode pembobotan log-tf.idf digunakan karena 
metode pembobotan ini paling baik dalam task 
information retrieval. 

Nilai bobot suatu term menyatakan kepentingan 
bobot tersebut dalam merepresentasikan tweet. Pada 
pembobotan log-tf.idf, bobot akan semakin besar jika 
frekuensi kemunculan term semakin tinggi, tetapi bobot 
akan berkurang jika term tersebut semakin sering muncul 
pada tweet  lainnya. 
 
6. Evaluasi Model   

Sebelum digunakan di dalam sistem, classifier model 
yang digunakan perlu diujicoba terlebih dulu.   

Untuk mengujicoba classifier opini dan nonopini, 
digunakan data latih 963  tweet yang terdiri atas 330 non 
opini dan 633 opini. Dilakukan testing pada 300 tweet 
dengan akurasi 91.83%.  Akurasi ini lebih tinggi dari 
perkiraan sebelumnya mengingat karakteristik tweet yang 
tidak terstruktur dan mengandung noise yang tinggi.  

Eksperimen ini  juga memperlihatkan bahwa jumlah 
tweet yang mengandung opini mencapai 82.89% dari total 
tweet ujicoba. Ini menunjukkan bahwa potensi analisis 
opini sangat besar pada domain ini karena banyak tersedia 
tweet yang mengandung opini yang dapat diproses. 

Berikutnya diujicoba classifier model untuk kelas 
opini negatif dan opini positif. Yang digunakan sebagai 
data latih adalah 633 opini hasil ujicoba model 
sebelumnya, 633 opini ini terdiri atas 470 opini negatif 
dan 143 opini positif.   Akurasi yang diperoleh 93.40%, 
menunjukkan model cukup dapat membedakan tweet 
beropini negatif dan positif.  

Terakhir adalah ujicoba keyword extractor. Setelah 
hasilnya dibandingkan dengan keyword ideal (disusun 
oleh manusia, bukan mesin),  dari 29 keyword yang 
harusnya diambil, sistem hanya memperoleh  10   
keyword (34.48%).   

Contoh berikut adalah keyword ideal untuk opini 
negatif: 
 
Internet, sinyal,  sms, mahal,    koneksi,   pulsa, bb      , 
gangguan, tidak bisa telepon, telkomsel flash  

Gambar 6 Contoh keyword ideal untuk opini negatif 

 
Sedangkan yang dihasilkan sistem adalah: 
 

emosi, mahal, bb ,<makian>, aneh, jaringan, pulsa, 
provider, bis, paket, sms, xl, sinyal 

Gambar 7 Contoh keyword yang dihasilkan sistem 
 
Permasalah utama yang menyebabkan buruknya 

kinerja keyword extracktor adalah banyak tweet yang 
tidak menyatakan subyek opininya secara jelas. Misalnya 
untuk menyatakan bahwa ada permasalahan dengan 
internet, banyak tweet yang menggunakan kata tidak 
langsung seperti “lambat”, “tidak bisa membuka 
facebook”, “gprs” dan seterusnya. 

 
7. Ujicoba Sistem 

Setelah model dianggap cukup untuk digunakan 
didalam sistem analisis opini, maka dilakukan ujicoba 
terhadap 33000 tweet dalam rentang 27 hari. 

33000 tweet  tersebut dipecah per hari, kemudian 
dilakukan proses seperti yang telah dijelaskan sebelumnya 
(opini atau bukan, opini positif atau negatif dan keyword 
sesuai dengan opini). 

Hasilnya dapat dilihat pada Gambar 8.   
 

 

Gambar 8 Keluaran Sistem 
 
Yang menjadi sumbu horizontal adalah hari dari 

tanggal 30 Agustus 2010 sampai dengan 24 September 
2010.  Satuan sumbu horizontal  dapat diubah-ubah, 
misalnya bulan atau tahun.   

Garis di bagian atas menggambarkan jumlah tweet 
opini negatif, sedangkan garis di bawah memperlihatkan 
jumlah opini positif (tweet non opini tidak diproses). 
Terlihat bahwa twitter jauh lebih sering dimanfaatkan 
untuk memberikan  opini negatif. 

Analisis keyword juga dapat dilakukan pada setiap 
point untuk memperlihatkan aspek apa saja yang menjadi 
pembahasan pada batasan waktu  tertentu. Contohnya 
grafik diatas memperlihatkan puncak opini negatif terjadi 
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pada tanggal 9 September 2010 yaitu sehari sebelum 
lebaran idul fitri 2010. Salah satu keyword pada hari itu 
untuk opini negatif adalah “cs” (customer support).  Ini 
mungkin disebabkan terbatasnya jumlah cs saat itu. 
Berikut adalah cuplikan tweet yang membahas cs pada 
hari itu: 

 
Susah bgt sih hubungin CS Telkomsel..sibuk2 
mlulu 

 
tadi gua sempet nyolot22an sama CS nya 
telkomsel HAHAHA songong bet sih lau neng 

 
 

8. Kesimpulan 
Makalah ini telah membahas pengembangan awal 

sistem analisis opini untuk microblogging. Telah dibahas 
arsitektur sistem, pengujian model yang digunakan  di 
dalam sistem sampai dengan ujicoba sistem. 

Potensi dan kontribusi sistem ini dapat terlihat 
dengan jelas. 33 ribu tweet (atau lebih) dalam rentang satu 
bulan dapat ditampilkan dalam bentuk grafik, dan difilter 
secara otomatis mana yang opini dan apakah opini 
tersebut negatif atau positif, beserta keyword yang 
relevan. 

Hasil eksperimen menunjukkan akurasi untuk model 
klasifikasi tweet opini dan nonopini adalah 91.83% 
sedangkan untuk model klasifikasi opini negatif dan 
positif mencapai 93.40%.   Sedangkan untuk keyword 
extraction masih kurang memuaskan karena hanya 
34.48%  keyword yang dapat diambil. 

Untuk penelitian selanjutnya, model keyword 
extraction perlu diperbaiki untuk mendapatkan hasil yang 
lebih maksimal.  

 

.  
 

Daftar Pustaka: 
 
[1] Twitter (2011) Your world, more connected,  

http://blog.twitter.com/2011/08/your-world-more-
connected.html diambil tanggal September 2011 

[2]  Semiocast  Press Release, (2010),  
http://semiocast.com/ diambil tanggal 26 April 
2011 

[3]  Amanda Lee Hughes Leysia Palen (2009) Twitter 
Adoption and Use in Mass Convergence and 
Emergency Events, Proceedings of the 6th 
International ISCRAM Conference – Gothenburg, 
Sweden, May 2009. 

[4]  Keller, K. L., & Lehmann, D. R. (2006). Brands 
and branding: Research findings and future 
priorities.  Marketing science, 25(6), 740-759. 

[5] Argenti, P. A., B. Druckenmiller. (2004). 
Reputation and the corporate brand. Corporate 
Reputation Rev. 6(4) 368–374. 

[6] Wibisono Y,  Perbandingan Partition Around 
Medoids (Pam) dan   K-Means Clustering  untuk 
Tweets, Prosiding  KNSI 2011 Medan, Feb 2011 

[7]  Bo Pang and Lillian Lee (2008), Opinion Mining 
and Sentiment Analysis, Foundations and Trends in 
Information Retrieval 

[8]  Franky, Manurung R, (2008), Machine Learning-
based Sentiment Analysis of Automatic Indonesian 
Translations of English Movie Reviews, In 
Proceedings of the International Conference on 
Advanced Computational Intelligence and Its 
Applications 2008. 

[9].  Tom M. Mitchell: Machine Learning, McGraw-
Hill, 1999 

 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2012, STMIK - STIKOM Bali 23-25 Pebruari 2012 

1101 

 

WEB SERVICE IMPLEMENTATION 
FOR ACADEMIC INFORMATION SYSTEM  

 
I Gede Muriarka1, Gde Sastrawangsa1 

 
1 STMIK Stikom Bali1Jalan Puputan Badung No. 86 Denpasar 

1 {muriarka, sastrawangsa }@stikom-bali.ac.id  

___________________________________________________________________________ 
Abstract 

 
 Web service is a web-based system that delivers the form of information required by the user in the form of a 
universal data format is JSON and XML data formats. Web services can create a multi flat form system so that 
the data exchange between flat form. Users who want to use Web services API must include in each of accessing 
the API Key as authentication parameters. Accessing web service is done by sending some parameters and then 
be verified on the server. The server will send you a reply Request of the user in the form of JSON or XML data 
format in accordance with the access of the users themselves, use the web service is relatively safe because the 
user will not be communicating directly with the database but will access the web service as an intermediary for 
access to the database. In this papers, exemplified the implementation of web services for Academic Information 
Systems and created a desktop and web-based client as an example implementation of web service APIs. 

 
 
Keywords: Web services, JSON, XML 

 
1. Introduction 

Along with the rapid development of such 
technology, it is undeniable that we desperately 
need the help of technology to facilitate to solve all 

the work. Starting from the children, adolescents 
and adults are accustomed to using 

technology. Education was not free from the 
influence of technology, one example is the 
development of academic information systems in 
the world of education that aims to simplify 
management, teachers, and all practitioners in 
environmental education. 

 
 With the development of academic 
information systems so everyone involved in 
education will be increasingly easy to access to 

necessary data. For example a student will be easier 
to access grades, schedules and other things related 

to learning. In addition to students, management 
would be greatly helped by the existence of this 
system, management will be more easily convey 
information to students.  
 

As time goes on and the more rapid 
development of both software-based desktop or 
website then there will be a divider between the 

two. You could say there is no boundary between 
one software to another either on one or different 

information systems information systems. Thus the 
necessary liaison between both the web 

service. Web service here will serve as a bridge 
between one system with other systems of 
communication so that both can happen. 

 
 Web services  development, especially for 
academic information systems will facilitate the 
development of that system, and so made possible 
its application to academic information system that 
it originally was to be made web-based client-based 

desktop. Web services will provide information in 
the form of existing data in the database and can be 

synchronized with desktop applications. So that 
could be developed further for other purposes. 
 

Obstacles that may be encountered in the 
development of this web service is how to connect a 
web application with desktop applications that will 

become a client. Or implement their own website as 

client applications. Another constraint is the 
breadth of academic information system that will be 

made web service. And ensure security transaction 
data between the server and client so that existing 

data are not misused.  
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2. Literature Study 
2.1. Service 

Service is a service provided in accordance 
with the needs and what is accessed by the 

user. This service can be data or other actions 

requested by the user.  
 

2.2. Web Service 
Web service is a software system designed to 

support interoperability and interaction between 

systems on a network. Used as a web service 
facilities provided by a web site to provide services 
(in the form of information) to other systems, so 
that other systems can interact with the system 
through the services (service) provided by a system 

that provides a web service. Web service stores data 
information in XML format, so data can be 
accessed by other systems, although different 
platforms, operating systems, languages and 
compilers.  

 
Web service aims to enhance collaboration 

between programmers and companies, which allows 
a function in the Web Service can be borrowed by 
other applications without needing to know 
programming details contained in it.  

Some of the reasons why the use of Web 
services is: 

Web services can be used to transform one 
or more business logic or separate classes and 
objects in a scope into one, so the level of security 
can be handled properly. 

Web services have the convenience of its 
deployment in the process, because it requires no 

special registration into an operating system. Web 
service simply be uploaded to the web server and 
ready to be accessed by parties who have been 
granted authorization.  

Web service running on port 80 which is the 
standard HTTP protocol, web services thus requires 
no special configuration on the firewall  

 

Web service 
implementations:

 
Picture  2.1 Webservice Implementations 

 
2.3. API Key 

API can be described as a "door" to access 
information from a website, services or software to 

build applications. This is a software-to-software 

interface, instead of the user interface. With APIs, 
applications talk to each other without user 

knowledge or intervention. As a user, you only see 
one interface, but behind the scenes, many 

applications that work together using the API. This 
type of integration is called smooth, because the 
user never notices when software functions 
transferred from one application to another. 

 In the API there is functions to replace the 
language used in the system calls in a language that 
is more structured and easily understood by 

programmers. Functions are created using these 
APIs will then call the system calls in accordance 

with its operating system. There is a possibility of 
the system calls the same name as the name on the 
API. 

 
2.4. JSON 

 
JSON, stands for JavaScript Object 

Notation is a format of concise data 

exchange computer . The format is text based and 
human-readable and is used to represent data 
structure is simple and associative arrays (called 

objects). JSON format is often used to transmit 
structured data over a network connection in a 

process called serialization . Its main application is 
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in programming web applications AJAX by acting 
as an alternative to the traditional use of the 

format of XML . Example JSON data format is 
[{"nim": "070010438", "id_mk": "419 223", 
"nama_mk": "Tourism", "class": "P071", "credits": 
"2"}. 

 
2.5. XML 

XML (eXtensible Markup Language) is a 
web language derived from SGML (Standard 
Generalized Markup Language) which existed 

before. XML is similar to HTML, where they both 

derived from SGML. XML technology developed 
starting in 1966 and got recognition from the World 
Wide Web Consortium (W3C) in February 

1998. Whereas SGML itself has been developed in 

the early 1980s. At the time of HTML was 
developed in 1990, the originator of the most 
important to adopt XML and SGML based on the 
development of generating HTML markup 
language that is not less great with SGML.  

In simple XML is a language used to describe 
and manipulate documents in a structured 

way. XML is technically defined as a meta-markup 
language that provides a specific format for the 

documents that have unstructured data. Markup 
language is a structured mechanism to recognize the 

document. XML is an application profile of 

SGML. As defined by ISO 8879, SGML is a 

standard way and vendor-independent.  
 

3. The Research Methodology 
The research method used in the manufacture of 

"Implementing Web Services for Academic 
Information Systems" is : DLC (Systems 
Development Life Cycle) 

 
Methods of research in this thesis using SDLC 

(System Development Life Cycle) is a logical 
process that is used by systems analysts to describe 
an information system, including requirements, 

validation, training and ownership. SDLC is a 

systems development cycle. Development of 
systems engineering (systems engineering 

development). Includes the following steps:  
 

 
 Planning  

To produce the software (software) quality 
planning needs to be done by conducting a 

feasibility study. The feasibility study carried 
out include: economic, operational, and 
technical.  

 Analysis 
The purpose of systems analysis is to 
determine the problem attempts to fix the 

system. So expect to do system analysis, the 
existing problems can be resolved. 

 Design 
System design outlines screen layouts, 
business rules, process diagrams and other 

documentation. The results of this stage will 
explain the new system as a collection of 
modules or subsystems. 

 Implementation 
At this stage do the designing and 
implementation of design that has been 

done. So at this stage results in a software .  
 Testing 

Once the software is built, then the testing is 
done to test the level of software reliability 

that has been built. This is done to ensure the 
reliability of software. 

 Maintenance 
Maintenance is an important stage in the 

SDLC. This stage is performed to repair the 

system that has been built. Besides this phase 

also for the addition and changes to the system.  
 

4. Draft System 
4.1. Systematic Systems 

This system will be established to bridge the 
academic Information Systems with a user who 

wants to access the system. Users who want to pass 
up access to the system are required to register in 

advance to get the API Key. API key is a key or a 
mandatory parameter that should be used for each 

access to the web service. API Key is obtained by 
performing the encryption of the username and 
password entered by the user.  
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Picture 4.1 Schematic Webservice 
 

This web service will issue a 2 (two) pieces of data 
output formats, namely data format JSON and XML 

data formats. The second format is a global format 
that can later be processed by the client.  
 

 
 

Picture 4.2 Output Webservice 
 

Access the web service is done by accessing 
the URL in the web service by entering a few 

parameters have been determined. One of which is 
the API key, because the API Key is a mandatory 
parameter that should be included in every web 

service access. Here's an example access to the web 
service. 
http://www.domain.com?api_key=api_key&parame
ter=parameter&parameter2=parameter2 

After accessing the URL and enter the 
required parameters of the system will access the 
input, and then will give the output in the form of 
JSON and XML data formats that can be directly 
processed by the client. 

After that the next process there in client, 
further is the duty of the client to manage the web 

service output. Because the format of the output 
data in the form of JSON and XML format then all 
flat form can access or processing such data. 

One of the hallmarks of this web service is to 
maintain the security of the database because the 
client will not directly access to the database 
through a web service but, in addition to using the 
web service will form a multi system flat form with 
a web service that can make the client on Windows, 
Linux, Mac, Android and others. 
4.2. Structure of Proposes Database and 

Integration 

 

 
 

Picture 4.3 Structure of data base integration Academic 
Information Systems 

 

The structure of database integration is a 
database structure that describes the structure of 

academic information system data storage. In this 
system uses two separate databases in addition to 
database information system database there is also a 
database API that is a database used to save data 
from the user's API Key and API to record usage 
statistics, and here are the database: 

 

 
 

Picture  4.4 Structure of the API database integration 
 

4.3. Access Statistics API 
Access Statistics API Key Fire is a listing of 

the most frequently used by users to access or 
request data to the system, every times do data 
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access then the fire key will be recorded and 

grouped according to what is accessible. And the 
following is a statistical overview of accessing the 

API.  
 

 
 

Picture 4.5 API Usage Statistics 
 

5. Conclusion 
After doing the analysis and design of the 
"Implementing Web Services for Academic 
Information Systems" it can be concluded as: 

 Designing a web service aims to create a multi 
system flat form. 

 Designing an application built using two 
different databases, the first is the Academic 
Information System database that is used to 
store data Academic Information System and 
the second is a database API used to store the 
API Key and API Usage Statistics. 

 For users who want to create client 
applications for the Academic Information 
System and use this API, need to register to 
get the API Key 

 Client will make request to the server by 
including some of the parameters as needed to 
obtain information from the server. 

 The information presented in two forms. The 
first uses the JSON data format and the second 
uses the XML data format. 

 Each of accessing the API Key will be 
recorded into the statistics, so the admin can 
tell the API where the most frequently request. 
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Abstrak 

Data mining merupakan bagian dari business inteligence yang sangat berguna bagi suatu organisasi untuk 
membantu organisasi dalam  menemukan informasi yang sangat penting dari data warehouse yang dipunyai. 
Data mining dapat meramalkan tren dan sifat-sifat perilaku  bisnis yang sangat berguna untuk mendukung 
pengambilan keputusan penting organisasi.Penerapan data mining  yang berasal dari data warehouse penerimaan 
mahasiswa baru pada Sekolah Tinggi XYZ dapat digunakan untuk memprediksi peminatan program studi yang 
dipilih oleh calon mahasiswa baru, sehingga dapat membantu dalam menentukan strategi pemasaran. 
Kecenderungan calon mahasiswa untuk memilih salah program studi yang ditawarkan dan alternatif pilihan yang 
dipilih jika pilihan pertama tidak diterima menjadi prioritas dalam penyampaiannya kepada calon mahasiswa. 
Penerapan algoritma association rule pada data mining digunakan untuk mendapatkan informasi prediksi 
pemilihan pilihan program studi yang dipilih sebagai pilihan pertama dan pilihan kedua oleh calon mahasiswa. 
Hasil dari penelitian ini adalah sebuah hasil analisis terhadap tren pemilihan salah satu program studi yang 
dipilih pada sekolah tinggi XYZ sebagai pilihan pertama dan pilihan keduanya. 
  
 
Kata kunci : data mining, data warehouse, association rule 
 
 
 
 
 
1. Pendahuluan  

 
Pada saat ini penggunaan teknologi informasi 

yang diintegrasikan dengan proses  pekerjaan di 
suatu organisasi sudah menjadi kebutuhan mutlak.  
Hal ini tak lepas dari  adanya kebutuhan dari 
organisasi tersebut untuk meningkatkan 
kemampuannya dalam  menganalisis masalah-
masalah yang dihadapinya serta dalam pengambilan 
keputusan. Ketersediaan data dan informasi yang 
lengkap, benar dan tepat sudah menjadi kebutuhan 
pokok bagi kelangsungan hidup suatu organisasi.  

Business Intelligence  (BI) merupakan salah 
satu bentuk implementasi yang  mampu menjawab 
kebutuhan di atas. BI  telah banyak digunakan oleh 
organisasi-organisasi dalam mengelola data dan 
informasi sampai dengan dukungan pengambilan 
keputusan. BI dapat diartikan sebagai pengetahuan 
yang didapatkan dari hasil analisis data yang 
diperoleh dari kegiatan (usaha) suatu organisasi. BI 
biasanya dikaitkan dengan upaya untuk 
memaksimalkan kinerja suatu organisasi.  Business 
Intelligence System merupakan istilah yang 
umumnya digunakan untuk jenis perangkat lunak 

ataupun teknologi yang digunakan untuk membantu 
kegiatan BI, seperti mengumpulkan data, 
menyediakan akses, serta menganalisa data dan 
informasi mengenai kinerja organisasi. 

Algoritma asosiasi merupakan suatu bentuk 
algoritma dalam data mining yang memberikan 
informasi hubungan antar item data di database. 
Data mining algoritma asosiasi dapat membantu 
dalam proses pemilihan program studi dengan 
memberikan hubungan antar peminatan program 
studi pilihan yang dilakukan calon mahasiswa 
sehingga akan didapat pola program studi pilihan 
calon mahasiswa. Organisasi dapat memanfaatkan 
informasi tersebut untuk mengambil tindakan bisnis 
yang sesuai. 

 
1.1 Tujuan  

 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

menemukan tren pemilihan program studi oleh calon 
mahasiswa yang mendaftar di sekolah tinggi XYZ 
dengan menerapkan algoritma association rule 
sebagai teknik data mining yang digunakan. Hasil 
yang diharapkan dari pengkajian dengan 
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menggunakan algoritma association rule adalah 
suatu kecenderungan dari calon mahasiswa baru 
dalam menentukan pilihan pertama dan pilihan 
kedua dari program studi yang tersedia. 
 
1.2 Identifikasi Masalah 
   

Data warehouse penerimaan mahasiswa baru di 
sekolah tinggi XYZ memuat data-data karakteristik 
dan geografis dari calon mahasiswa yang mendaftar 
di sekolah tinggi XYZ. Data warehouse yang sudah 
terbentuk ini dapat dikembangkan lagi dan 
dilakukan analisa untuk mengali informasi yang bisa 
berguna dalam pengambilan keputusan di sekolah 
tinggi XYZ. Pemilihan teknik data mining 
menggunakan asociation rule menjadi pilihan karena 
hasil yang diperoleh dengan menggunakan algoritma 
ini adalah sebuah tren dari kriteria data yang dipilih. 
 
1.3 Metodologi Penelitian 
 

Untuk memudahkan penerapan data mining di 
bisnis, diperlukan sebuah metodologi standar yang 
dikenal dengan nama CRISP-DM (CRoss Industry 
Standard Process for Data mining). CRISP-DM 
yang dikembangkan tahun 1996 oleh analis dari 
beberapa industri seperti DaimlerChrysler, SPSS dan 
NCR. CRISP-DM menyediakan standar proses data 
mining sebagai strategi pemecahan masalah secara 
umum dari bisnis atau unit penelitian dalam 6 fasa 
CRISP-DM: 

1. Fasa Pemahaman Bisnis (Business 
Understanding Phase) 

2. Fasa Pemahaman Data (Data Understanding 
Phase) 

3. Fasa Pengolahan Data (Data Preparation 
Phase) 

4. Fasa Pemodelan (Modeling Phase) 
5. Fasa Evaluasi (Evaluation Phase) 
6. Fasa Penyebaran (Deployment Phase) 

Keuntungan menggunakan CRIS-DM ini 
adalah tidak tergantung pada industri tertentu, 
peranti lunak tertentu, dan fokus pada proses data 
mining itu sendiri. 

 

 
Gambar 1. Metodologi CRISP-DM [3] 

2. Data Warehouse 

 
Data warehouse bukan produk perangkat lunak 

atau perangkat keras yang dapat dibeli untuk 
menyediakan informasi strategis. Data warehouse 
lebih menyerupai lingkungan komputer dimana 
pengguna akan mendapatkan informasi strategis 
sebuah lingkungan dimana pengguna dapat secara 
langsung mengakses terhadap data informasi yang 
sudah tidak dapat diubah lagi yang dibutuhkan untuk 
membuat keputusan [1]. 

Menurut Bill Inmon yang dikenal sebagai 
bapaknya data warehouse mendefinisikan data 
warehouse adalah koleksi data yang mempunyai 
sifat berorientasi subjek, terintegrasi, time-variant, 
dan bersifat tetap dari koleksi data dalam 
mendukung proses pengambilan keputusan 
manajemen [1]. 

 Data warehouse merupakan metode dalam 
perancangan basis data, yang menunjang Sistem 
Pengambilan Keputusan(SPK) dan EIS (Executive 
Information System). Secara fisik data warehouse 
merupakan basis data, namun perancangan data 
warehouse dan basis data sangat berbeda. Dalam 
perancangan basis data tradisional menggunakan 
normalisasi, sedangkan pada data warehouse 
normalisasi bukanlah cara yang terbaik. 
 
3. Pemodelan data Multi Dimensi 

 
Pemodelan data multi dimensi data warehouse 

PMB menggunakan skema star schema. Pemilihan 
penggunaan star schema sebagai pemodelan data 
dimensional data warehouse PMB karena proses 
query yang dilakukan pada pengolahan data lebih 
ringan dan proses penjelajahan terhadap data 
dimensinya lebih mudah dilakukan dan melihat data 
yang ada maka tabel dimensi yang digunakan tidak 
memerlukan sub dimensi. Pemodelan data 
dimensional data warehouse PMB dapat dilihat pada 
Gambar 2. 

 
 

 
 
 

Gambar 2. Star Schema Data warehouse PMB 
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4. Data Mining 
 
Data mining merupakan business inteligent 

yang sangat berguna untuk membantu perusahaan-
perusahaan menemukan informasi yang sangat 
penting dari data warehouse yang dimiliki. Data 
mining dapat meramalkan tren dan sifat-sifat 
perilaku bisnis yang sangat berguna untuk 
mendukung pengambilan keputusan penting.  

Analisis yang dilakukan oleh data mining 
melebihi yang dilakukan oleh sistem pendukung 
keputusan tradisional yang sudah banyak digunakan. 
Data mining dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan 
bisnis yang dengan cara tradisional memerlukan 
banyak waktu untuk menjawabnya. Data mining 
mengeksplorasi basis data untuk menemukan pola-
pola yang tersembunyi, mencari informasi prediksi 
yang mungkin saja terlupakan oleh para pelaku 
bisnis karena terletak di luar ekspektasi mereka. 
 
4.1 SQL Server 2008 Analysis Services (SSAS) 

 
SQL Server 2008 adalah teknologi yang 

mendukung development dan administration dari 
Business Inteligent (BI) Application. SQL Server 
Reporting dan Integration services adalah bagian 
dari BI, tetapi inti dari BI tersebut adalah SSAS. 
Analysis Services adalah teknologi untuk OLAP 
(Online Analytical Processing) dan data mining. 
Proces OLAP administration dilakukan di SQL 
Server Management Studio berupa Viewing data, 
membuat multidimensional Expression (MDX), Data 
mining Extention (DMX) dan XML for Analysis 
(XML/A) dan mendefenisikan role untuk akses 
security OLAP data. Untuk Development OLAP 
menggunakan Business Intelligence Development 
Studio (BIDS), dengan menggunakan BIDS dapat 
dibangun core component dari Analysis Services 
(Data source, Data Views, Dimension, Value, Cube, 
Role, dan sebagainya).  

Pada SQL Server 2008 telah disediakan 
sembilan  jenis algoritma data mining. Namun tidak 
semua algoritma tersebut digunakan dalam 
memecahkan masalah data mining karena setiap 
algoritma memiliki karakteristik yang mungkin 
cocok dengan karakteristik masalah yang perlu 
dicarikan solusi di dalam data mining. Sembilan 
jenis data mining tersebut adalah :  

1. Microsoft Decision Tree  

2. Microsoft Linear Regression  

3. Microsoft Naïve Bayes  

4. Microsoft Clustering  

5. Microsoft Association Rules  

6. Microsoft Sequence Clustering  

7. Microsoft Time Series  

8. Microsoft Neutral Network  

9. Microsoft Logistic Regression 
Algorithm.  

4.2 Pemilihan Teknik Data mining 

Pemilihan teknik data mining mengacu pada 
hasil yang ingin didapatkan dari hasil data mining 
untuk menguraikan karakteristik calon mahasiswa 
baru yang telah mendaftar di sekolah tinggi XYZ.  
Data pendaftaran calon mahasiswa baru sekolah 
tinggi XYZ merupakan history yang perlu diolah 
menjadi sebuah informasi yang membantu pihak 
manajemen dalam mengambil keputusan strategis 
secara lebih akurat. Bagaimana informasi tersebut 
bisa didapatkan dari hasil analisa data? Kuncinya 
adalah penarikan pola data dengan mempelajari 
sampel data yang diberikan untuk menjawab 
kebutuhan informasi strategis pemasaran. 

Pemanfaatan data mining untuk mempelajari 
pola dari data yang dimiliki oleh suatu organisasi 
dan mampu memberikan prediksi berdasarkan pola 
data yang ada, maka diperlukan langkah-langkah 
penentuan definisi data mining dari awal sampai 
dengan data mining siap untuk memberikan 
prediksi. Langkah-langkah tersebut adalah :  

1. Definisi permasalahan bisnis yang ingin 
diketahui  

2. Mempersiapkan data yang menjadi sumber 
untuk data mining untuk dipelajari polanya.  

3. Menentukan porsi data yang digunakan men-
training data mining berdasarkan algoritma 
data mining yang telah dibuat.  

4. Validasi apakah data mining memberikan 
prediksi yang akurat.  

5. Data mining dideploy ke analysis server. 
 

Berdasarkan permasalahan yang ingin 
diperoleh dari data mining ini yaitu untuk melihat 
kecenderungan calon mahasiswa yang berasal dari 
jurusan sekolah dan jenis kelamin dalam 
menentukan pemilihan program studi yang ada di 
sekolah tinggi XYZ, maka algoritma data mining 
yang dipilih adalah algoritma Association Rules. 
 
4.3 Microsoft Association Rules 

Microsoft Association Rules merupakan 
implementasi terhadap tugas dasar asosiasi. Lebih 
lanjut asosiasi ini melibatkan 2 atau lebih item yang 
saling berasosiasi. Arah asosiasi pun terdiri atas 2 
kemungkinan, asosiasi satu  arah atau asosiasi dua 
arah. Item baik yang berdiri sendiri maupun 
berpasangan dengan item lainnya dinamakan 
itemset[5].  

Contoh  dua itemset yang memiliki asosiasi 
satu arah adalah item notebook dan item tas 
notebook, bila seorang customer membeli notebook 
maka kemungkinan besar juga menghendaki tas 
notebook, namun belum tentu kemungkinan yang 
sama terjadi sebaliknya (membeli tas notebook 
belum tentu menghendaki notebook juga). 
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Sedangkan dua itemset yang memiliki asosiasi dua 
arah adalah pembelian buku business intelligence 
kemungkinan juga tertarik dengan buku reporting 
services atau sebaliknya. Bentuk tugas dasar yang 
dilakukan oleh algoritma Association Rules adalah 
asosiasi[5]. 

 
4.4 Hasil Data mining Menggunakan Algoritma 

Association Rules 

Hasil pengujian data mining menggunakan 
algoritma association rules dapat dilihat pada 
Gambar 3. Pada pengujian data mining 
menggunakan algoritma association rules didapat 
kecenderungan calon mahasiswa yang berasal dari 
jurusan teknik dan pilihan keduanya adalah teknik 
komputer akan memilih pilihan pertamanya teknik 
informatika. Calon Mahasiswa dari jurusan IPA 
akan cenderung untuk memilih pilihan utamanya 
adalah program studi Teknik Informatika. 
 
 

 
 

Gambar 3. Tampilan Sub Tab Itemsets  
 

Hasil yang diperoleh dari algoritma association 
rules menunjukkan untuk rule kecenderungan calon 
mahasiswa yang pilihan keduanya memilih program 
studi teknik komputer dan berasal dari  jurusan 
teknik akan memilih program studi teknik komputer 
sebagai pilihan utama dengan tingkat importance 
1,539 dan probability 0,462 (46,2%). 
Kecenderungan calon mahasiswa memilih pilihan 
utamanya teknik informatika yaitu calon mahasiswa 
yang berasal dari jurusan IPA dengan tingkat 
importance 1,222 dan probability 0,591 (59,1%). 
Calon mahasiswa yang memilih pilihan utama 
komputerisasi akuntansi kecenderungannya berasal 
dari calon mahasiswa yang jurusan sekolahnya IPA 
dan pilihan keduanya komputerisasi akuntansi 
artinya calon mahasiswa yang memilih program 
studi komputerisasi akuntansi yang berasal dari 
jurusan IPA tidak akan memilih program studi lain 

pada pilihan keduanya, hasil ini ditunjukkan oleh 
tingkat importance sebesar 0,894 dan probability 
sebesar 0,625 (62,5%). 

 
 
 

 

 
 

 
 

Gambar 4. Hasil Data mining Menggunakan 
Algoritma Association Rules 

 
5 Analisa Hasil Data Mining 

 
Berdasarkan hasil yang diperoleh dengan 

menggunakan algoritma association rules 
memperlihatkan karakteristik calon mahasiswa yang 
mendaftar di sekolah tinggi XYZ untuk memilih 
pilihan utama dari program studi yang ada di 
sekolah tinggi XYZ adalah: 

1. Calon mahasiwa yang memilih program studi 
teknik informatika kecenderungannya berasal 
dari jurusan IPA. 

2. Calon mahasiswa yang memilih program 
studi sistem informasi kecenderungannya 
berasal dari jurusan IPS. 

3. Calon mahasiswa yang berasal dari jurusan 
teknik cenderung memilih program studi 
teknik komputer. 

4. Calon mahasiswa yang jenis kelaminnya laki-
laki dan jurusannya IPA pilihan utamanya 
adalah program studi teknik informatika. 

 
Melihat karakteristik calon mahasiswa yang 

dihasilkan dari proses data mining tersebut, maka 
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bagian pemasaran sekolah tinggi XYZ dapat 
mengambil langkah-langkah pemasaran yang sesuai 
dengan karakteristik calon mahasiswa. Promosi yang 
dilakukan selama ini dengan melakukan presentasi 
langsung di sekolah-sekolah yang dijadikan sasaran, 
harus mengetahui jurusan asal sekolah siswa-siswa 
tersebut.  

1. Jika yang dihadapi adalah siswa yang 
berasal dari jurusan IPA dan mayoritas 
berjenis kelamin laki-laki maka materi 
presentasi yang disampaikan lebih 
mengutamakan materi program studi teknik 
informatika dan teknik komputer. 

2. Jika yang dihadapi adalah siswa yang 
berasal dari jurusan IPS maka materi 
prosentasi yang disampaikan lebih 
diutamakan materi yang berhubungan 
dengan program studi sistem informasi, 
manajemen informasi dan komputerisasi 
akuntansi. 

3. Jika yang dihadapi adalah siswa yang 
berasal dari jurusan teknik atau SMK 
teknik, lebih diutamakan materi yang 
disampaikan adalah materi yang berkaitan 
dengan program studi teknik komputer dan 
teknik informatika. 

 
6 Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dari penerapan 
data mining menggunakan algoritma association 
rules pada sekolah tinggi XYZ adalah: 

1. Kecenderungan calon mahasiswa yang 
berasal dari jurusan teknik akan memilih 
pilihan pertamanya adalah program studi 
teknik informatika dan pilihan keduanya 
adalah program studi teknik komputer. 

2. Kecenderungan calon mahasiswa jurusan 
IPA akan memilih pilihan pertamanya 
adalah program studi teknik informatika. 

3. Kecenderungan calon mahasiswa jurusan 
IPS akan memilih pilihan pertamanya 
adalah program studi sistem informasi. 

4. Hasil Analisa data mining menggunakan 
algoritma association rules dapat menjadi 
bagian dalam mengambil keputusan 
terhadap strategi pemasaran untuk 
memperkenalkan program-program studi 
yang ada di sekolah tinggi XYZ kepada 
calon mahasiswa baru  berdasarkan jurusan 
dari calon mhasiswa baru tersebut. 
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Abstrak 

Untuk mencapai competitive advantage yang diinginkan oleh STMIK XYZ maka perlu adanya perpaduan 
antara knowledge yang dimiliki, kapabilitas dan resources yang ada yang digabungkan dengan strategi 
bisnis yang dimiliki. Sesuai dengan Knowledge Management Pyramid yang dikembangkan oleh 
Rosenberg, STMIK XYZ berada pada level dua yaitu Information, Creation, Sharing, and Management. 
STMIK XYZ perlu meningkatkan semua kapabilitas dan resources yang ada untuk memasuki tingkat 
yang tinggi lagi (level tiga dalam konsep Rosenberg) yaitu Entreprise Intelligence.   
 
Kata kunci : knowledge management, knowledge strategy, business strategy, sustainable competitive advantage  
 
 
 
 
 
1. Pendahuluan  
 

Dalam suatu kompetisi bisnis, persaingan 
antara sesama pelaku bisnis merupakan hal yang 
lumrah terjadi, termasuk didalamnya adalah institusi 
yang bergerak di bidang jasa pendidikan yaitu 
perguruan tinggi. Dalam upaya untuk dapat bertahan 
dan berkembang dalam kompetisi tersebut, 
umumnya perguruan tinggi mengandalkan sumber 
daya yang dimilikinya.  Namun pada dasarnya 
semua perguruan tinggi yang ada memiliki sumber 
daya yang hampir sama. Begitu juga dengan kualitas 
layanan yang diharapkan dapat menjadi keunggulan 
bersaing, dalam perkembangannya kualitas layanan 
pada setiap perguruan tinggi juga memiliki kualitas 
yang hampir sama, karena setiap perguruan tinggi 
terus mengembangkan program yang dimiliki untuk 
memberikan layanan terbaiknya.  

Untuk menghadapi persaingan yang semakin 
ketat, perguruan tinggi STMIK XYZ telah 
melakukan perubahan paradigma dari yang semula 
mengandalkan sumber daya (resource-based 
competitiveness)  menjadi berbasis pengetahuan 
(knowledge-based competitiveness) dengan melalui 
penerapan knowledge mangement (KM). 
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka bagaimana 
penerapan knowledge mangement untuk mencapai 
keunggulan bersaing di STMIK XYZ? 

Dalam upaya mencapai keunggulan bersaing 
maka penerapan knowledge management di STMIK 
XYZ perlu dioptimalkan yaitu dengan 

menyelaraskan antara knowledge strategy dan 
business strategy[3]. Untuk menformulasikan 
knowledge strategy maka perlu dilakukan analisis 
terhadap penerapan knowledge management yang 
ada. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi 
knowledge gap yang ada sehingga diketahui 
maturity level-nya berdasarkan The Knowledge 
Management Pyramid [2]. Dengan demikian 
diharapkan menghasilkan knowledge strategy yang 
sesuai dengan strategi bisnis institusi serta 
menghasilkan usulan perbaikan untuk mencapai 
maturity level yang lebih tinggi. 
 
2. Tinjauan Pustaka 
 
2.1 Knowledge Management  
 

Secara sederhana KM dapat didefinisikan 
sebagai serangkaian proses penciptaan nilai dengan 
menggunakan knowledge based assets. Jenis 
penerapan knowledge management ada dua, yaitu: 
1. Tacit Knowledge 
Pada dasarnya tacit knowledge bersifat personal, 
dikembangkan melalui pengalaman yang sulit untuk 
diformulasikan dan dikomunikasikan[4].  
2. Explicit knowledge 
Explicit knowledge bersifat formal dan sistematis 
yang mudah untuk dikomunikasikan dan dibagi [4]. 
Penerapan explicit knowledge ini lebih mudah 
karena pengetahuan yang diperoleh dalam bentuk 
tulisan atau pernyataan yang didokumentasikan, 

No Makalah : 285
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sehingga dapat mempelajarinya secara independent. 
Sedangkan Gupta dan McDaniel [1] berpendapat 
bahwa, “Knowledge Management is a strategic 
process, which implies the goal of differentiation 
from competitors such that a sustainable competitive 
advantage is forged”. 
2.2 The Knowledge Management Pyramid 

Untuk mengidentifikasi luas lingkup aplikasi 
KM, Rosenberg [2] membagi menjadi 3 level yaitu: 
Level 1: Document management 
Merupakan aplikasi KM yang paling sederhana, 
karena KM hanya digunakan untuk memfasilitasi 
distribusi informasi saja. 
Level 2: Information creation, sharing, and 
management 
Aplikasi KM pada level ini antara lain: new content 
of information creation, communication and 
collaboration, real-time information management, 
capturing and distributing expert stories. 
Level 3: Enterprise intelligence 
Pada level ini KM mencerminkan "the truly know-
how of the organization". Pelaksanaan aktivitas 
primer organisasi sepenuhnya tergantung pada 
keahlian berbasis pengetahuan yang melekat pada 
keseluruhan sistem yang terdapat dalam perusahaan. 
Beberapa aktivitas KM pada level ini adalah 
building expert network, interacting with 
operational databases, performance support, 
leveraging organizational "know-how". 
 

 
      Gambar 1. The Knowledge Management Pyramid 

 
2.3 Knowledge-Based Strategy 

Knowledge-based strategy merupakan wujud 
dari keterkaitan antara strategi bisnis perusahaan 
dengan penerapan KM dalam perusahaan. 
Knowledge-based strategy mencerminkan hubungan 
antara sumber daya dan kapabilitas berbasis 
pengetahuan dengan strategi kompetitif. Framework 
Strengths Weaknesses Opportunities Threats 
(SWOT) tradisional memberikan dasar dalam 
pengembangan strategi berbasis pengetahuan..  
2.4 Knowledge-based SWOT 

Bagan sebelah kiri pada gambar 2 [5] 
menunjukkan strategic knowledge-strengths and 
weaknesses (K-SW), yang memandang knowledge 
dari sudut pandang internal resource-based 
perspective, dan menjelaskan mengapa knowledge 
menjadi sumber daya yang paling strategis bagi 
perusahaan. Sementara sisi sebelah kanan 
menunjukkan strategic knowledge-opportunities and 
threats (K-OT), yang memandang knowledge 
sebagai basis untuk mendeskripsikan dan 

mengevaluasi posisi strategi perusahaan dalam suatu 
industri.  
 

 
Gambar  2. The Knowledge-Strategy Link 
 
 

2.5 Sustaining Knowledge Advantages 
 
Kreativitas dan inovasi mempunyai 

peranan yang sangat penting dalam 
menjalankan bisnis perusahaan.. Hal ini 
mungkin dilakukan melalui pemikiran kreatif 
dan inovasi dan pendekatan terhadap 
competitive advantage seperti yang digambarkan 
Suresh[3]  pada gambar 3 dan 4. 

 

 
Gambar  3. Creativity, Innovation and Knowledge 

Strategy 
 
 

 

Gambar  4. Approach to Competitive Advantage 
 

Perusahaan mengikuti strategi yang berbeda 
untuk menyelaraskan strategi KM dengan 
strategi bisnisnya. Beberapa strategi tersebut 
dapat dilihat pada tabel 1. 
Perusahaan tidak dapat mencapai sustainable 
competitive advantage hanya dengan mengikuti 
product market based strategy atau resource based 
strategy saja.  
 

Tabel 1 Approach to Competitive Advantage 
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3. Analisis dan Pembahasan Hasil  
3.1    Teknik Analisis 

Setelah data terkumpul, dilakukan analisis atas 
temuan-temuan. Teknik yang digunakan sebagai 
berikut: 
1. Diagnosa Knowledge Management 
  Langkah ini merupakan langkah awal yang 

dilakukan untuk membantu mengidentifikasi area 
knowledge management yang lemah. Dianogsa 
dilakukan dengan menggunakan kuisioner yang 
mengadopsi dari Bukowitz and William. 

2. Identifikasi Knowledge Sources 
Setelah melakukan diagnosa dilanjutkan dengan 
identifikasi knowledge resources yang menjadi 
nilai kompetitif perusahaan. Identifikasi 
dilakukan dengan menggunakan Knowledge 
Management Pyramid dari Rosenberg. 

3. Analisis Competitive Advantage 
Untuk analisis competitive advantage digunakan 
the elements of competitive advantage yang telah 
disesuaikan dengan obyek penelitian 

3.2 Diagnosa Knowledge Management 
Menurut Bukowitz and William skor untuk 

perusahaan memiliki range mulai dari 30% 
sampai 70% untuk setiap sectionnya. 
Sedangkan rata-rata (Average) skor 
keseluruhan proses Knowledge Management di 
perusahaan mencapai 55%. Jika dilihat hasil 
rata-rata dari seluruh pimpinan yang mengisi 
kuesioner di STMIK XYZ telah menunjukkan 
skor dan persentase Knowledge Management 
secara keseluruhan di atas rata-rata yaitu 65%. 
Dengan kata lain STMIK XYZ telah melakukan 
proses Knowledge Management dengan 
cukup baik. 
3.3 Identifikasi Knowledge Sources 

Sumber yang paling mempengaruhi posisi 
kompetitif STMIK XYZ adalah: 
1. Customer Knowledge 
Manajemen STMIK XYZ sangat memperhatikan 
kebutuhan para mahasiswa, bahkan sampai hal-hal 
yang kecil. Dosen dan Karyawan dilatih untuk 
mengenali para mahasiswa serta mengetahui potensi 
akademik maupun non akademiknya.  
2. Knowledge in Product and services 
Jasa dan pelayanan yang diberikan oleh STMIK 
XYZ disesuaikan dengan strategi pemasaran yang 
telah ditetapkan. Saat ini STMIK XYZ 
memfokuskan diri untuk mengerjakan IT based and 
entrepreneur campus market, oleh karena itu sarana 
dan prasarana, serta paket yang dikeluarkan 
disesuaikan dengan strategi pemasaran. 
4. Kowledge in People 
Dalam konteks ini STMIK XYZ mensyaratkan 
untuk karyawan baru yang masuk disyaratkan selain 
jenjang pendidikan yang harus sesuai juga harus 
memiliki dasar pengetahuan IT yang cukup kuat 
ataupun mampu mengoperasikan komputer dengan 
baik.  Alasan yang digunakan manajemen karena   

sebagian besar sarana dan prasarana yang ada 
menggunakan komputer ataupun berbasis digital 
sesuai dengan motto STMIK XYZ sebagai digital 
campus. Kemampuan tersebut sangat membantu 
manajemen STMIK XYZ ketika melakukan 
transformasi maupun sharing pengetahuan.. 
Penerapan Knowledge-Based Strategy di STMIK 
XYZ 
Visi dari STMIK XYZ adalah 
- turut berpartisipasi secara nyata dalam upaya 

mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. 
- Membentuk masyarakat industri berteknologi 

modern yang menekankan pada kemampuan 
memanfaatkan informasi, keterkaitan global 
infrastruktur yang terintegrasi dan sumber daya 
manusia yang kreatif dan inovatif 

Sedangkan misinya adalah menjalankan tridarma 
perguruan tinggi dalam meningkatkan sumber daya 
manusia. STMIK XYZ akan mencapai visi dan 
misinya dengan membuat produk yang kreatif dan 
inovatif serta menjaga posisi market leader untuk 
perguran tinggi swasta di Palembang. Hal ini berarti 
untuk dapat terus menempati posisi market leader 
dalam dunia pendidikan, institusi harus mengelola 
sumber daya dan kapabilitas yang dimiliki secara 
optimal. Untuk mencapai visi dan misinya 
perusahaan telah menetapkan sasaran yang ingin 
dicapai, yaitu persentase kululusan tepat waktu 
minimal 75%, persentase mahasiswa yang memiliki 
kompetensi di salah satu bidang IT minimal 75% 
serta persentase dosen berkualitas minimal 80%. 
Untuk mencapai sasaran tersebut, perusahaan telah 
melakukan langkah-langkah strategis yaitu 
melakukan diferensiasi dalam hal pelayanan, 
produk, dan pemasaran. Diferensiasi yang dilakukan 
adalah penyediaan sumber daya manusia yang 
berlatar belakang IT. Sedangkan perbaikan produk 
yang dilakukan adalah renovasi sarana dan prasarana 
yang ada baik di ruang kuliah dan laboratorium 
maupun di public area. Renovasi yang sudah 
dilakukan adalah penggantian komputer diseluruh 
ruang, penggantian whiteboard diseluruh ruang 
kuliah dengan Starboar yang merupakan papan tlis 
digitalmenyediakan merenovasi public area, internet 
corner. Renovasi yang cukup banyak pada kondisi 
perekonomian yang masih lesu seperti saat ini 
merupakan merupakan tantangan tersendiri bagi 
manajemen STMIK XYZ. STMIK XYZ juga selalu 
meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan ke 
mahasiswa, serta selalu kreatif dan inovatif dalam 
melakukan strategi pemasarannya. Semua strategi 
pemasaran yang dilakukan didapatkan dari 
knowledge yang dimiliki oleh karyawan maupun 
dosen STMIK XYZ yang diperoleh dengan cara 
mengadakan brainstorming. 
Knowledge-Based Strengths and Weakness 
(Internal Knowledge Gap) 

Untuk melakukan analisa K-SW, institusi dapat 
membandingkan pengetahuan yang dimiliki dengan 
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pengetahuan yang seharusnya diketahui untuk 
melaksanakan strategi yang diterapkan. Kesenjangan 
di antara pengetahuan inilah yang menunjukkan 
internal knowledge gap. 
Adapun Knowledge strengths STMIK XYZ antara 
lain: 
� Pengetahuan tentang strategi pemasaran untuk 
meningkatkan market share 
Pengetahuan dalam bidang pemasaran ditujukan 
untuk meningkatkan market share yang ditunjukkan 
dengan tingginya tingkat penerimaan mahasiswa 
baru dibandingkan dengan perguruan tinggi swasta 
lainnyadi Palembang.vDi samping megerjakan 
segmen utama yaitu Palembang, STMIK XYZ juga 
mempeluas pasarnya dengan melakukan ekspansi ke 
kota-kota lain di Indonesia sekitar wilayah 
Sumbagsel. Kota-kota tersebut adalah Lampung, 
Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Riau. Beberapa 
sales and marketing initiatives yang dilakukan oleh 
Surabaya Plaza hotel adalah: 
- Sales Blitz ke beberapa kota lain di wilayah 
Sumbagsel yaitu Lampung, Jambi, Bengkulu, 
Bangka Belitung, Riau. 
- Computer Packet surprise, Sales Team biasanya 
juga mengirimkan paket komputer dan beberapa 
aksesoris dan dikirim langsung ke SMA-SMA yang 
selama ini banyak mengirimkan mahasiswanya ke 
STMIK XYZ. Hal ini dilakukan untuk menjaga 
hubungan baik dan memberikan perhatian kepada 
Key Accounts (SMA yang banyak mengirimkan 
mahasiswanya). 
- Mengintensifkan promosi baik melalui koran lokal, 
ataupu media elektronik lainya TV, Radio, billboard, 
spanduk, internet.Pengetahuan dalam membina 
hubungan baik dengan stakeholders dan customers 
- Mengembangkan Student Get Student Program, 
dimana para mahasiswa yang ada akan sangat 
membantu meningkatkan tingkat penerimaan 
mahasiswa baru ketika dibuat suatu kegiatan yang 
melibatkan mereka. Para mahasiswa yang mengikuti 
program ini akan diberikan insentif dalam hal 
mendapatkan mahasiswa baru. 
- Ketika melakukan sales calls, karyawan sales & 
marketing juga mencari masukan tentang kualitas 
produk dan pelayanan yang dialami oleh mahasiswa 
yang telah mengenyam pendidikan di STMIK XYZ. 
Pengetahuan akan kualitas product and services 
STMIK XYZ sangat mendukung proses 
pembelajaran, inovasi, dan kreatifitas SDMnya. 
Dalam konteks product, STMIK mengembangkan 
kurikulum berbasiskan IT yang dilandasi konsep 
entrepreneurship. 
Selanjutnya, Knowledge Weaknesses STMIK XYZ 
antara lain: 
� Pengetahuan untuk meningkatkan Brand 
Awareness 
Seiring dengan banyak perguruan tinggi serupa  
menjadi tantangan manajemen STMIK XYZ untuk 
lebih meningkatkan aktivitas Public Relations-nya 

untuk meningkatkan brand awareness. Sebagian 
besar customer dan stakeholder memiliki 
pengetahuan bahwa STMIK XYZ sama seperti 
perguruan tinggi lain. Hal ini dapat dimaklumi 
karena perguruan tinggi yang menggunakan nama 
STMIK cukup banyak sehingga perlu waktu untuk 
mengubah pengetahuan yang ada di benak customer. 
Proses perubahan pengetahuan ini akan lebih cepat 
prosesnya jika manajemen STMIK XYZ secara rutin 
mengadakan kegiatan yang sifatnya mendapatkan 
media cover untuk mengubah pengetahuan brand 
yang ada di masyarakat. 
Knowledge-Based Opportunities and Threats 
(External Knowledge Gap) 

Untuk mengidentifikasi K-OT (external 
knowledge gap), dibutuhkan perbandingan antara 
strategic knowledge yang dimiliki perusahaan 
dengan pengetahuan yang dimiliki kompetitor. 
Untuk membandingkan tingkat pengetahuan yang 
dimiliki oleh STMIK XYZ dan kompetitornya, tidak 
cukup hanya dengan membandingkan fasilitas dan 
pelayanan, tetapi juga harus dipertimbangkan tingkat 
penerimaan mahasiswa, market share. Dengan 
demikian, external knowledge gap yang 
teridentifikasi dengan membandingkan strategic 
knowledge yang dimiliki oleh STMIK XYZ, 
diterjemahkan dalam Knowledge opportunities 
dan 
threats berikut ini: 
Knowledge opportunities 
Knowledge Sales & Marketing 
STMIK XYZ memiliki keunggulan dalam 
knowledge sales & Marketing-nya. Hal ini terlihat 
dengan usaha-usahanya di dalam melakukan 
segmentasi, targeting, dan positioning (STP) dari 
STMIK tersebut jauh lebih bagus dibandingkan 
dengan para kompetitornya. Pengetahuan akan 
event-event besar yang akan diadakan di Palembang 
juga merupakan opportunity yang bisa terus 
dikembangkan. Manajemen STMIK XYZ berusaha 
mencari informasi akan event-event besar yang akan 
diadakan di Palembang. Pengetahuan akan informasi 
bisnis ini juga diperoleh dari setiap karyawan yang 
mendengar informasi tentang suatu kegiatan yang 
akan diadakan di perguruan tinggi, untuk selanjutnya 
ditindaklanjuti oleh bagian sales & marketing. 
Knowledge Threats 
Knowledge mengenai perang biaya kuliah 
Pengetahuan akan perang biaya kuliah di Palembang 
juga merupakan hal yang harus dicermati. Dengan 
mulai banyaknya perguruan tinggi yang 
menawarkan biaya kuliah yang lebih murah 
menjadikan ancaman baik jangka pendek maupun 
jangka panjang terhadap STMIK XYZ. Kemampuan 
STMIK XYZ dalam memberikan pengetahuan akan 
kualitas produk dan kualitas pelayanan menjadi 
sangat penting dalam mempertahankan market share 
tanpa harus mengorbankan harga yang telah 
diberikan kepada customernya. 
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KEUNGGULAN BERSAING 
Pengalaman dan Pengetahuan yang dimiliki 
STMIK XYZ 
Seiring dengan usia perguruan tinggi yang sudah 
mencapai 10 tahun, sudah banyak pengalaman dan 
pengetahuan yang dimiliki oleh STMIK XYZ mulai 
dari sebelum, selama dan pasca krisis di Indonesia. 
Pada waktu pertama perguruan tinggi berdiri, fokus 
perhatian untuk pemasarannya lebih banyak di pasar 
wilayah Palembang. Sedangkan untuk saat ini 
dengan persaingan yang semakin ketat, STMIK 
XYZ berusaha memfokuskan diri pada pasar 
wilayah Palembang dan kota-kota di sekitar wilayah 
Sumbagsel. 
Kreativitas dan Inovasi 
Kreativitas dan inovasi yang dikembangkan oleh 
STMIK XYZ lebih banyak berkaitan dengan 
pengetahuan yang berkaitan dengan pemberian 
layanan terbaik kepada mahasiswa. Pengetahuan ini 
diperoleh dengan mengamati kebutuhan para 
mahasiswadan dengan melalui poling yang 
dilakukan setiap semester serta poling harian 
termasuk forum kritik & saran. Di samping itu 
STMIK XYZ juga merupakan satu-satunya 
perguruan tinggi yang berani menolak calon 
mahasiswa jika calon tersebut terindikasi narkotika 
ataupun obat terlarang lainnya.  
Identifikasi Knowledge Gaps 

Dari pengamatan peneliti knowledge gap yang 
cukup dominan ada di dalam manajemen STMIK 
XYZ adalah: Belum adanya ketersinambungan 
knowledge yang dimiliki oleh manajemen dan 
knowledge yang dimiliki oleh karyawan di lapisan 
bawah. Meskipun manajemen STMIK XYZ sudah 
berusaha meningkatkan pengetahuan karyawan 
tingkat bawahnya dengan pemberian pelatihan untuk 
meningkatkan kemampuan mereka tetapi kurang 
mendapatkan respon yang baik. Pola pikir karyawan 
yang berbeda juga menjadi gap yang harus diatasi 
oleh manajemen STMIK XYZ. Jika suatu strategi 
kurang dipahami oleh seluruh anggota dalam 
organisasi cenderung akan menghasilkan sesuatu 
yang tidak maksimal. Manajemen STMIK XYZ 
harus mampu meminimalkan kesenjangan pola pikir 
ini dengan cara sering melakukan dialog dua arah 
antara karyawan dan manajemen baik secara formal 
dan informal. Karena dengan cara seperti ini 
kesenjangan pola pikir akan dapat diatasi yang 
berarti segala strategi yang akan diterapkan oleh 
manajemen akan dengan mudah diikuti oleh seluruh 
karyawan. Hal lain adalah kemampuan akan 
teknologi informasi yang tidak merata.  
Pengembangan Kapabilitas Baru 

 
Beberapa usaha telah dilakukan oleh STMIK 

XYZ dalam mengembangkan kapabilitas baru 
dengan cara meningkatkan kemampuan karyawan 
dengan pelatihan, baik internal maupun ikut 
pelatihan di luar perguruan tinggi. Usaha ini 

dilakukan khususnya untuk karyawan yang sudah 
lama bekerja di STMIK XYZ. Fokus pelatihan juga 
banyak difokuskan kepada motivasi di samping 
pengetahuan akan pekerjaan yang sudah 
dilakukan setiap hari, manajemen berusaha 
untuk meningkatkan pengetahuan mereka agar 
karyawan dalam bekerja 
dapat lebih efektif dan efisien. 
Penggabungan Knowledge Strategy dan Business 
Strategy 

Dalam mewujudkan goal-nya manajemen 
STMIK XYZ menggabungkan knowledge strategy 
yang dimiliki dengan business strategy yang telah 
dibuat. Dengan menargetkan segmen IT, manajemen 
menyediakan fasilitas teknologi infomasi yang 
terbaik sesuai dengan motto perguruan tinggi 
sebagai campus digital. Semua teknologi informasi 
yang digunakan adalah teknologi informasi terkini 
yang selalu diperbarui sesuai dengan perkembangan 
zaman. Di samping itu dalam melakukan 
promosinya STMIK XYZ juga menggunakan 
teknologi informasi dalam berbagai bentuk yang 
menarik seperti animasi, multimedia, video editing  
danyang lainnya. 
3.4 Analisis Competitive Advantage 
Mengacu pada the elements of competitive 
advantage seperti yang disampaikan oleh Rao & 
Steckel dalam bukunya Analysis for Strategic 
Marketing[8] dapat diketahui hal-hal sebagai 
berikut: 
1. Source of Advantage (knowledge asset) dari 
STMIK XYZ meliputi: 
Customer Knowledge 
Manajemen STMIK XYZ sangat memperhatikan 
kebutuhan para mahasiswa, bahkan sampai hal-hal 
yang kecil. Dosen dan Karyawan dilatih untuk 
mengenali para mahasiswa serta mengetahui potensi 
akademik maupun non akademiknya.  
Knowledge in Product and services 
Jasa dan pelayanan yang diberikan oleh STMIK 
XYZ disesuaikan dengan strategi pemasaran yang 
telah ditetapkan. Saat ini STMIK XYZ 
memfokuskan diri untuk mengerjakan IT based and 
entrepreneur campus market, oleh karena itu sarana 
dan prasarana, serta paket yang dikeluarkan 
disesuaikan dengan strategi pemasaran. Semua 
layanan yang diberikan didominasi dengan IT serta 
kegiatan-kegiatan kemahasiswaan dilakukan dengan  
mengutamakan entrepreneurship. 
Kowledge in People 
Dalam konteks ini STMIK XYZ mensyaratkan 
untuk karyawan baru yang masuk disyaratkan selain 
jenjang pendidikan yang harus sesuai juga harus 
memiliki dasar pengetahuan IT yang cukup kuat 
ataupun mampu mengoperasikan komputer dengan 
baik.  Alasan yang digunakan manajemen karena   
sebagian besar sarana dan prasarana yang ada 
menggunakan komputer ataupun berbasis digital 
sesuai dengan motto STMIK XYZ sebagai digital 
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campus. Kemampuan tersebut sangat membantu 
manajemen STMIK XYZ ketika melakukan 
transformasi maupun sharing pengetahuan. Apalagi 
manajemen STMIK XYZ empowerment terhadap 
karyawannya dalam  menangani komplain. Dengan 
cara seperti ini semua permasalahan yang ada di 
lapangan akan cepat terselesaikan dan kepuasan 
mahasiswa akan tetap dapat terjaga. 
2. Positional Advantages 
Dalam menjalankan bisnisnya STMIK XYZ 
berusaha untuk menggabungkan superior customer 
value dengan lower relative cost. Hal ini sangat bisa 
dimaklumi mengingat persaingan yang sangat ketat 
dan tuntutan konsumen sekarang adalah 
mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang sangat 
bagus dengan harga yang semurah-murahnya. 
STMIK XYZ berhasil mengakomodasi keinginan 
konsumen tersebut dengan membuat paket yang 
sesuai dengan kebutuhan. 
3. Performance outcomes. 
Source of advantage dan positional advantages yang 
dimiliki oleh STMIK XYZ dibandingkan dengan 
kompetitornya menghasilkan kinerja yang relatif 
lebih baik. Hampir semua perguruan tinggi 
berkurang market share-nya, akan tetapi STMIK 
XYZ masih terus bertahan di atas fair market share 
yang dimiliki.  
 
4. Kesimpulan dan Saran 
 
4.1    Kesimpulan  

Berdasarkan uraian analisis pada bagian 
terdahulu, dapat ditarik kesimpulan bahwa 
STMIK XYZ secara umum telah melakukan 
management by knowledge, meskipun belum 
terorganisir dengan baik. Upaya pemanfaatan 
pengetahuan untuk kelancaran operasional 
perguruan tinggi sudah berjalan cukup baik, 
khususnya pengetahuan yang mempengaruhi 
posisi kompetitif yang bersumber pada customer 
knowledge, knowledge in product and services, dan 
knowledge in people. Meskipun peralatan 
maupun software yang dipergunakan belum 
terintegrasi dalam satu sistem, tetapi sudah ada 
upaya optimal dalam melakukan upaya 
penciptaan, penyebarluasan, maupun 
penyimpanan pengetahuan. 

Supaya penerapan knowledge management 
lebih maksimal, STMIK XYZ harus 
mengintegrasikan sistem software yang dimiliki. 
Dengan peningkatan kualitas peralatan yang 
terintegrasi akan dapat mengembangkan 
gagasan baru, dan pola pemikiran yang 
memungkinkan perusahaan untuk lebih 
kompetitif, serta budaya yang mendukung 
kreativitas dan inovasi. STMIK XYZ sudah 
memiliki innovation knowledge, karena sumber 
daya maupun kapabilitas yang dimiliki pada 
umumnya berbeda dan bahkan lebih baik 

dibandingkan para kompetitornya. Disamping 
itu STMIK XYZ juga telah menggabungkan 
Knowledge Strategy dan Business Strategynya 
sehingga dapat memiliki competitive advantage 
untuk memenangkan persaingan. 

Dari uraian Knowledge–based strategy, dapat 
disimpulkan bahwa perpaduan antara knowledge 
yang dimiliki, kapabilitas dan resources yang 
ada, digabungkan dengan strategi bisnis yang 
dimiliki telah menghasilkan competitive advantage 
yang menjadikan STMIK XYZ memiliki 
performance lebih bagus dibandingkan 
kompetitornya. Sesuai dengan The Knowledge 
Management Pyramid yang dikembangkan oleh 
Rosenberg, STMIK XYZ beradapada level dua 
yaitu Information, Creation, Sharing, 
and Management. 
4.2 Saran 

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan 
pada bagian terdahulu dan kesimpulan akhir seperti 
di atas, berikut beberapa saran atau rekomendasi 
bagi STMIK XYZ dalam menerapkan knowledge 
management dan knowledge based strategy. 
- STMIK XYZ sebaiknya mengintegrasikan semua 
sistem software yang berbeda dibeberapa bagian 
yang ada sehingga dapat memaksimalkan knowledge 
management yang telah diterapkan. 
- Meningkatkan semua kapabilitas dan resources 
yang ada untuk memasuki tingkat yang tinggi lagi 
(level tiga dalam konsep Rosenberg) yaitu 
Enterprise Intelegence. Jika STMIK XYZ berhasil 
masuk pada level ini maka STMIK XYZ akan selalu 
unggul dalan bersaing dengan semua perguruan 
tinggi yang ada di Palembang. 
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Abstrak 

Organisasi atau manajemen menginginkan sistem informasi yang diterapkan dapat dijalankan dengan baik, 
sehingga mengharuskan pengguna untuk terlebih dahulu menerima sistem informasi yang diterapkan tersebut. 
Kurangnya penerimaan pengguna dapat menjadi faktor penghalang keberhasilan sistem informasi. Penelitian ini 
dilakukan untuk mempelajari tentang faktor apa saja yang cocok untuk digunakan dalam mengukur penerimaan 
pengguna terhadap Sistem Informasi Terpadu Unpas (SITU). Teori yang digunakan adalah Technology 
Acceptance Model (TAM). Penelitian ini masih dalam tahap pengerjaan, sehingga hasil yang dapat dicapai 
sampai saat ini adalah menentukan faktor-faktor yang menjadi penyebab diterimanya SITU disesuaikan dengan 
tujuan dibuatnya. 
 
Kata kunci : Faktor Penerimaan Sistem Informasi, SITU, TAM. 
 
 

 
 

1. Pendahuluan 
 

Setiap organisasi yang menerapkan sistem 
informasi, menginginkan sistemnya dapat diterima 
dengan baik oleh para pengguna. Hal ini dapat 
terjadi jika sistem yang diterapkan memiliki 
karakteristik yang sesuai dengan kebutuhan 
operasional penggunanya. 

Karakteristik sistem yang diinginkan 
pengguna, dapat dilihat dari faktor-faktor yang 
menyebabkan pengguna dapat menyelesaikan 
pekerjaannya dengan menggunakan sistem 
informasi yang telah dibangun. Beberapa faktor 
penyebab diterimanya sistem informasi dapat dicari 
dan dipelajari dengan menggunakan Technology 
Acceptance Model (TAM). 

Pada Technology Acceptance Model (TAM) 
terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab 
sistem informasi dapat diterima. Pada penelitian ini 
faktor-faktor yang dipelajari akan disesuaikan 
dengan tujuan dibuatnya SITU. 
 
2. Technology Acceptance Model (TAM) 

 
TAM (Technology acceptance Model) 

dikenalkan oleh Davis (1986) yang merupakan 
pengembangan dari Theory of Reasoned Action 
(TRA) oleh Ajzen dan Fishbein (1980). TAM 
bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor apa saja 
yang mempengaruhi pengguna, sehingga pengguna 

dapat menerima teknologi untuk digunakan secara 
menyeluruh, dan mampu menjelaskan perilaku  
 
 
 
pengguna di berbagai end-user teknologi komputasi 
dan populasi pengguna [5].  
 
Model TAM 

Model dasar TAM yang dikenalkan oleh 
Davis terdiri dari enam variabel laten, antara lain 
Variabel dari Luar (External Variable), Persepsi 
Pengguna mengenai Kemudahan dalam 
Menggunakan Teknologi Informasi (Perceived ease 
of use), Persepsi Pengguna mengenai Kegunaan/ 
Manfaat dalam Menggunakan Teknologi Informasi 
(Perceived Usefulness), Sikap Pengguna terhadap 
Penggunaan Teknologi Informasi (Attitude Toward 
Using), Kecenderungan Perilaku dalam 
Menggunakan Teknologi Informasi (Behavioral 
Intention to use) dan Penggunaan Sistem 
Sesungguhnya (Actual System Use) [5]. 

Beberapa peneliti mencoba mengelaborasi 
model TAM menjadi model yang lebih lengkap dan 
sederhana. Model TAM yang akan digunakan 
merupakan TAM yang sudah dimodifikasi oleh 
Said Al-Gahtani (2001) dalam penelitian Tangke 
(2004) [11].  

 
Variabel Laten TAM 
 Variabel laten merupakan konsep abstrak 
yang hanya dapat diamati secara tidak langsung dan 
tidak sempurna melalui efeknya pada variabel 

No Makalah : 286
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teramati [12]. Berikut beberapa variabel laten yang 
terdapat pada model TAM. 
 
Perceived Usefulness (PU) 

Persepsi manfaat (Perceived Usefulness) 
adalah tingkat dimana seseorang meyakini bahwa 
dengan menggunakan sebuah sistem tertentu akan 
meningkatkan performansi kerja mereka [4].  

 
Perceived Ease Of Use (PEOU) 

Persepsi kemudahan penggunaan (Perceived 
Ease of Use) adalah tingkat dimana seseorang 
meyakini bahwa menggunakan sistem tertentu akan 
terbebas dari usaha [4]. 
 
Attitude Toward Using (ATT) 

Sikap Terhadap Penggunaan adalah tingkat 
pengaruh evaluatif sekumpulan individu dalam 
menggunakan sistem tertentu pada pekerjaannya 
[6]. 
 
Information Technology Acceptance (ACC) 

Gahtani (2001) dalam Tangke (2004), 
menyatakan bahwa variabel minat perilaku 
(Behavioral Intention) dan penggunaan 
sesungguhnya (Actual Usage) merupakan indikator 
untuk mengukur Penerimaan teknologi informasi 
(IT Acceptance) [11].  
 
3. Sistem Informasi Terpadu Unpas (SITU) 

 
Sistem Informasi Terpadu Unpas (SITU) 

adalah sebuah sistem yang dibangun dan dikelola 
oleh Satuan Pengelola Teknologi Informasi dan 
Komunikasi (SPTIK) Unpas. SITU dibangun 
karena dilatarbelakangi oleh kebutuhan adanya 
sistem informasi yang mengintegrasikan data dan 
proses bisnis semua unit kerja di lingkungan Unpas. 
SITU terdiri dari 4 sub sistem didalamnya yaitu, 
Sistem Informasi Sarana, Sistem Informasi SDM, 
Sistem Informasi Akademik dan Sistem Informasi 
Keuangan. Keempat sub sistem tersebut saling 
terintegrasi dan dikelola oleh SITU. Sistem 
Informasi Terpadu Unpas (SITU) dibangun untuk 
memastikan operasional TIK di lingkungan Unpas 
dapat berjalan dengan baik. Kegiatan operasional 
tersebut dikelola oleh SITU, yang dimana SITU 
merupakan sebuah sistem yang berbentuk Aplikasi 
berbasis web/ Software web-based [10].  

 
SITU Sebagai Teknologi  

Teknologi adalah ilmu pengetahuan dan seni 
yang ditransformasikan ke dalam produk, proses, 
jasa dan struktur terorganisasi yang pada dasarnya 
merupakan seperangkat instrumen ekspansi 
kekuasaan manusia sehingga dapat menjadi sumber 
daya cara baru untuk menciptakan kekayaan 
melalui peningkatan produktivitas [2]. teknologi 
merupakan hasil implementasi dari ilmu 

pengetahuan dan rekayasa. Teknologi juga 
merupakan cara/usaha manusia dalam menangani 
suatu masalah dengan bantuan alat tertentu. Dengan 
demikian dapat dikatakan bahwa SITU merupakan 
sebuah teknologi, karena SITU merupakan alat 
bantu bagi organisasi Unpas untuk dapat 
mengelola/ memproses kegiatan dan fungsi-fungsi 
bisnis yang dimiliki. SITU memang merupakan 
sebuah teknologi, namun hal tersebut pemahaman 
masih secara umum, lebih spesifiknya lagi SITU 
merupakan sebuah teknologi informasi. 

 
SITU Sebagai Teknologi Informasi 

Teknologi Informasi mencakup perangkat 
keras dan perangkat lunak untuk melaksanakan satu 
atau sejumlah tugas pemrosesan data seperti 
menangkap, mentransmisikan, menyimpan, 
memgambil, memanipulasi, atau menampilkan data 
[1]. 

Teknologi informasi merupakan proses 
pengolahan data menjadi informasi dan 
menyampaikannya dengan menggunakan media 
perangkat lunak (Software) yang ter-install dalam 
perangkat keras komputer (Computer Hardware). 
Pengelolaan data dan informasi tersebut dilakukan 
oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan 
terhadap data dan informasi dengan menggunakan 
media tersebut seperti halnya yang merupakan 
fungsi dari SITU itu sendiri sebagai sebuah 
teknologi informasi. 
 
4. Kerangka Pemikiran 

 
Hubungan antar variabel laten yang ada pada 

model TAM merupakan hal yang akan diteliti dan 
menjadi hipotesis pada penelitian ini. Berikut 
kerangka pemikiran dibuat pada gambar I  

 

 
Gambar 1. Kerangka Pemikiran 

 
5. Pengembangan Hipotesis 

 
Hipotesis yang akan dibuat pada penelitian ini, 

berdasarkan pada pengaruh disetiap variabel laten 
model TAM sebagai berikut. 

 
Hipotesis Pertama 

Hipotesis pertama adalah Pengaruh Persepsi 
Kemudahan Penggunaan SITU (Perceived Ease of 
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Use) Terhadap Persepsi Kegunaan SITU (Perceived 
Usefulness). 
 
H1 :  Perceived Ease of Use berpengaruh positif 
terhadap Perceived Usefulness  
 
Hipotesis Kedua 

Hipotesis kedua adalah Pengaruh Persepsi 
Kegunaan SITU (Perceived Usefulness)  terhadap 
Sikap Terhadap Penggunaan SITU (Attitude 
Toward Using) 
 
H2 :  Perceived Usefulness berpengaruh positif 
terhadap Attitude Toward Using  
 
Hipotesis Ketiga 

Hipotesis ketiga adalah pengaruh Persepsi 
Kemudahan Penggunaan SITU (Perceived Ease of 
Use-PEOU) terhadap Sikap Terhadap Penggunaan 
SITU (Attitude Toward Using). 
 
H3 :  Perceived Ease of Use  berpengaruh 
positif terhadap Attitude Toward Using  
 
Hipotesis Keempat 

Hipotesis keempat adalah pengaruh Sikap 
Terhadap Penggunaan (Attitude Toward Using-
ATT) terhadap Penerimaan SITU (Acceptance of 
SITU-ACC) 
 
H4 :  Attitude Toward Using  berpengaruh 

positif terhadap penerimaan SITU  
 
Hipotesis Kelima 

Hipotesis kelima adalah pengaruh Persepsi 
Kegunaan SITU (Perceived Usefulness-PU)  
terhadap Penerimaan SITU (Acceptance of SITU-
ACC). 
 
H5 :  Perceived Usefulness (PU) berpengaruh 
positif terhadap penerimaan SITU (ACC) 
 
6. Variabel Teramati 

Variabel teramati adalah variabel yang dapat 
diamati atau dapat diukur secara empiris yang 
merupakan efek atau ukuran pada variabel laten 
[12]. Variabel teramati yang digunakan pada 
penelitian ini diadaptasi dari penelitian-penelitian 
TAM terdahulu yang disesuaikan dengan keadaan 
SITU. Variabel teramati diadaptasi berkaitan 
dengan pengguna SITU sebagai objek yang diteliti. 
 
Variabel Teramati untuk Mengukur Persepsi 
Kegunaan SITU (PU) 

Variabel-variabel teramati berikut diadaptasi 
dari penelitian yang dilakukan oleh Davis (1989)  
dan Lee et al. (2003).  

 

Tabel 1. Daftar Variabel Teramati untuk Mengukur 
PU 

No Variabel teramati Sumber 
1 Mempercepat pekerjaan 

(Work More Quickly) [4] 
Davis (1989) 

2 Kinerja pekerjaan (Job 
Performance) [4] 

Davis (1989) 

3 Meningkatkan 
produktivitas (Increase 
Productivity) [4] 

Davis (1989) 

4 Efektifitas (effectiveness) 
[4] 

Davis (1989) 

5 Membuat pekerjaan lebih 
mudah (Makes Job 
Easier) [4] 

Davis (1989) 

6 Bermanfaat (Useful) [4] Davis (1989) 
7 Dukungan manajerial 

(Managerial Support) [9] 
Lee et al. (2003) 

 
Alasan Penggunaan Variabel Teramati untuk 
Mengukur PU 

Tabel 2 menjelaskan alasan variabel-variabel 
teramati yang tertera pada tabel 1 digunakan untuk 
mengukur persepsi pengguna terhadap kegunaan 
SITU 

 
Tabel 2. Alasan Penggunaan Variabel Teramati 

untuk Mengukur PU 

Tujuan 
Pembangunan 

SITU 

Variabel 
Teramati 

Alasan 

Peningkatan 
aksesabilitas 
dan kualitas 

informasi oleh 
seluruh 

stakeholder 

Mempercepat 
pekerjaan 

Variabel sesuai 
untuk 

mengukur 
penerimaan 
pengguna 
dilihat dari  

tujuan 
pembangunan 
SITU tersebut 

Kinerja 
pekerjaan 

Meningkatkan 
produktivitas 

Membuat 
pekerjaan lebih 

mudah 

Efektivitas 

Kualitas 
informasi yang 

baik dapat 
mendukung  
peningkatan 
efektifitas 
pekerjaan 

Dukungan 
manajerial 

adanya SK 
Rektor yang 

mengharuskan 
fungsi bisnis di 

Unpas 
dijalankan 

dengan 
menggunakan 

SITU 
Mendukung Bermanfaat SITU 
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visi Unpas dimanfaatkan 
untuk 

mendukung 
visi Unpas 

 
Variabel Teramati untuk Mengukur Persepsi 
Kemudahan Penggunaan SITU (PEOU) 

Variabel-variabel teramati yang tertera pada 
tabel 3 diadaptasi dari penelitian yang dilakukan 
oleh Davis (1989)  dan Lee et al. (2003). 

 
Tabel 3. Variabel Teramati untuk Mengukur PEOU 

No Variabel Teramati Sumber 
1 Mudah dipelajari (Easy of 

Learn) [4] 
Davis (1989) 

2 Mampu dikendalikan 
(Controllable) [4] 

Davis (1989) 

3 Tidak ada masalah dan 
dapat dimengerti (Clear 
and Understandable) [4] 

Davis (1989) 

4 Fleksibel (Flexible) [4] Davis (1989) 
5 Mudah untuk dikuasai 

(Easy to Become Skillful) 
[4] 

Davis (1989) 

6 Mudah untuk digunakan 
(Easy to Use ) [4] 

Davis (1989) 

7 Dukungan manajerial 
(Managerial Support) [9] 

Lee et al. 
(2003) 

 
Alasan Penggunaan Variabel Teramati PEOU 

Variabel-variabel teramati yang tertera pada 
tabel 3, dan digunakan untuk mengukur PEOU, 
marupakan variabel teramati yang diadaptasi dari 
penelitian Davis (1989), yaitu dari poin 1 sampai 6. 
Sedangkan untuk poin 7 diadaptasi dari Lee et al. 
(2003). Ada beberapa penelitian yang 
menggunakan TAM pada variabel laten PEOU  
hanya dengan menggunakan variable teramati pada 
poin 1 sampai poin 6, namun pada penelitian ini, 
SITU digunakan disertai dengan adanya SK Rektor 
yang mengharuskan fungsi bisnis di Unpas 
dijalankan dengan menggunakan SITU, dengan 
keadaan tersebut maka Dukungan Manajerial 
(Managerial Support) merupakan suatu variable 
teramati yang juga akan digunakan untuk mengukur 
PEOU. 
 
Variabel Teramati untuk Mengukur Sikap 
Terhadap Penggunaan SITU (ATT) 

Variabel-variabel teramati berikut diadaptasi 
dari penelitian Darsono (2005). Pada penelitian 
Darsono (2005), variable-variabel teramati ini 
memiliki hubungan yang signifikan 

1. Menggunakan SITU adalah ide yang baik 
(Using technology is a good idea) [3]. 

2. Menggunakan SITU sangat bermanfaat 
(Using technology is very beneficial) [3]. 

 

Tabel 4 berisi tentang alasan penulis 
menggunakan variabel-variabel teramati yang 
diadaptasi dari penelitian Darsono (2005). 
 
 

Tabel 4. Alasan Penggunaan Variabel Teramati 
untuk Mengukur ATT 

Tujuan 
Pembangunan 

SITU 

Variabel 
Teramati 

Argumen 

Memastikan 
operasional TIK 
di lingkungan 
Unpas berjalan 
dengan baik 

Menggunakan 
SITU adalah 
ide yang baik 

Variabel 
tersebut 
cocok untuk 
mengukur  
sikap 
pengguna 
terhadap 
tujuan 
pembangunan 
SITU 

Peningkatan 
aksesabilitas dan 
kualitas informasi 
oleh seluruh 
stakeholder 

Menggunakan 
SITU sangat 
bermanfaat 

Variabel ini 
digunakan 
untuk 
mencari tahu 
apakah SITU 
bermanfaat 
bagi seluruh 
stakeholder 

 
Variabel Teramati untuk Mengukur 
Penerimaan SITU (ACC) 

Variabel-variabel teramati berikut diadaptasi 
dari Igbaria et al.(1995).  

1. Jumlah waktu yang digunakan untuk 
berinteraksi dengan SITU [7]. 

2. Frekuensi Penggunaan SITU [7]. 
 
Alasan Penggunaan Variabel Teramati ACC 

Seseorang akan melakukan suatu perilaku 
(behavior) jika mempunyai keinginan atau minat 
(behavioral intention) untuk melakukannya. Dalam 
konteks penggunaan sistem teknologi informasi, 
perilaku (behavior) adalah penggunaan 
sesungguhnya (actual use) dari teknologi [8]. Dua 
variabel teramati yang digunakan untuk mengukur 
penerimaan SITU yaitu, jumlah waktu yang 
digunakan untuk berinteraksi dengan SITU dan 
frekuensi penggunaan SITU merupakan 
penggunaan SITU sesungguhnya. 
 
7. Kesimpulan dan Riset Lanjutan 

 
Berikut adalah kesimpulan dari hasil penelitian 

yang diuraikan penulis : 
a. SITU dapat dikatakan sebuah teknologi 

informasi, karena SITU dibuat sebagai alat 
bantu untuk menjalankan fungsi bisnis di 
Unpas. 
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b. TAM dapat digunakan untuk mengukur 
tingkat penerimaan pengguna terhadap SITU. 

c. SITU memiliki tujuan pencapaian yang sesuai 
dengan variabel pengukur pada model 
penerimaan teknologi, sehingga penerimaan 
SITU dapat diukur dengan variabel-variabel 
tersebut. 

d. Pekerjaan berikutnya, mengukur tingkat 
penerimaan SITU yang akan dilakukan 
dengan menggunakan kuesioner berdasarkan 
variabel-variabel yang telah ditentukan, 
kemudian disebar ke  pengguna SITU, dan 
hasilnya akan dianalisis dengan menggunakan 
Structural Equation Modeling (SEM). 
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Abstrak 

Paper ini membahas tentang konsep pengembangan sistem telekomunikasi nirkabel yang dapat difungsikan 
sebagai alat komunikasi internal pada suatu instansi / perkantoran. Sistem dibangun dengan menggunakan BTS 
berbasis Open Source dan memanfaatkan teknologi GSM sebagai jalur komunikasi utamanya. Sebuah komputer 
yang dilengkapi dengan Gigabit Ethernet digunakan sebagai server pengendali BTS. Sistem ini dapat digunakan 
untuk melakukan komunikasidalam bentuk telepon dan SMS layaknya fitur-fituryang diberikan oleh provider 
telepon selular biasa.Sistem ini diharapkan dapat menjadi alternatif pilihan lain bagi kebutuhan komunikasi 
internal pada suatu instansi / perusahaan disamping telepon kabel ataupun teknologi VoIP dengan IP Telephony 
yang memang sudah banyak diterapkan saat ini. 
 
Kata kunci : VoIP, GSM, Provider, OpenBTS 
 
 
 
 
1. Pendahuluan 

PemanfaatanVoIP (Voice over Internet 
Protocol) melalui teknologi IP Telephony 
sebagaisebuahsaranakomunikasi internal untuk 
mempermudahkomunikasiantar kantor /departemen 
dan mempercepat penyampaian informasi dari satu 
bagian ke bagian lainnya dalam suatu lingkup 
wilayah tertentu banyak diterapkan oleh berbagai 
instansi besar seperti kampus dan 
perkantoran[1].Namun untuk penggunaan IP 
Telephonyini umumnya hanya diterapkan pada 
media komunikasi (telepon digital) tertentu saja. 
Konfigurasi yang cukup rumit dan keterbatasan 
perangkat pendukung mengakibatkan tidak setiap 
pihak dapat menggunakan fasilitas ini. 

Untuk menangani permasalahan ini penulis 
mengangkat sebuah konsep bentuk komunikasi 
internal lainnya yang dapat dijadikan sebagai 
alternatif dari IP Telephony[2]berupa sebuah 
Private GSM Network yang dapat difungsikan 
sebagai layanan komunikasi universitas. Berbeda 
dengan IP Telephony, komunikasi menggunakan 
sebuah jaringan GSM layaknya providerselular 
pada umumnya mampu menawarkan mobilitas 
lebih tinggi  kepada para penggunanya. Semua 
pengguna perangkat selular seperti smartphone, 
tablet pc, dan perangkat lainnya dapat 
memanfaatkan layanan ini untuk melakukan 
komunikasi internal di lingkup dalam instansi tanpa 
harus mengeluarkan biaya pulsa. 

PembangunanPrivate GSM Network bisa 
memanfaatkan teknologi OpenBTS. Yaitu sebuah 
teknologi alternatif BTS (Base Transceiver Station) 
berbasis Open Source yang berjalan diatas platform 
UNIX[3]. OpenBTS sendiri memiliki beberapa 
kelebihan dalam penerapannya apabila 
dibandingkan dengan produk BTS konvensional. 
Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek antara lain 
biaya pembuatan dan perawatan yang lebih murah 
tetapi tetap memiliki kehandalan seperti BTS 
konvensional dengan tingkat sekuritas yang lebih 
baik.Target implementasi sistem iniadalah wilayah 
kampus terpadu Universitas Islam Indonesia. 
Diperlukan sebuah studi literatur untuk menentukan 
sistem pendukung yang dibutuhkan untuk 
membangun Private GSM Network ini. 

 
2. Sistem Pendukung 
2.1. Software  

Sesuai dengan namanya, desain sistem untuk 
Private GSM Network ini menggunakan teknologi 
GSM sebagai jalur komunikasi utama. Mobilitas 
tinggi yang dimiliki oleh teknologi GSM melalui 
perangkat mobile-nyamemungkinkanpemakaian 
dapat dilakukan dimana sajatanpa terikat pada satu 
spot tertentu. Hal ini bertolak belakang dengan 
teknologi IP Telephony yang memang memiliki 
keterbatasan area penggunaan[4]. 

Softwareyang digunakan untuk membangun 
sistem ini merupakan software  berbasis Open 
Source dengan lisensi GNU yang dapat diperoleh 

No Makalah : 287
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dengan mudah dan tidak perlu mengeluarkan biaya 
apapun untuk mendapatkannya. Daftar software 
beserta versinya yang digunaakn untuk membangun 
sistem dapat dilihat pada Tabel 1 berikut: 

 
Tabel 1. Daftar Software yang Digunakan[5] 

No Nama Software Fungsi 
1. Ubuntu 10.04 Sistem Operasi 

2. OpenBTS Base Station PC 

3. Asterisk Pemroses data suara 

4. Jabber Pemroses data teks 
(SMS) 

5. GNU Radio Pemroses sinyal radio 
dan handler USRP 

 
Sistem operasi yang digunakan adalah yang 

berbasis Linux (direkomendasikan Fedora atau 
Ubuntu). Selain mudah digunakan Linux juga 
mempermudah sisi operator untuk melakukan 
modifikasi software yang ada sehingga bisa lebih 
sesuai selera dan kebutuhan. Software OpenBTS 
digunakan untuk menjalankan fungsi Base Station 
di PC dan memungkinkan perangkat GSM yang 
terhubung dengannya untuk melakukan komunikasi 
tanpa menggunakan jaringan operator selular luar. 
Sebagai handler data suara digunakan Asterisk, 
yaitu software sentral telepon yang digunakan 
untuk memproses VoIPsekaligus sebagai IP PBX 
untuk melakukan switching komunikasi telepon. 
Untuk menangani data teks digunakan Jabber, yaitu 
software untuk chatting yang dapat 
difungsikansebagai pemroses SMS dengan 
menggunakan protocol XMPP.[6] Kemudian 
sebagai penjembatan komunikasi antara hardware 
dan software yang ada digunakan GNU Radioyang 
berisikan sekumpulan alat yang digunakan untuk 
melakukan pemrosesan sinyal radio dan 
menghubungkan software OpenBTS dengan 
perangkat USRP (Universal Software Radio 
Peripheral) dalam pembuatan sebuah OpenBTS.[7] 
 
2.2. Hardware 

Hardware utama yang digunakan dalam 
pembuatan sistem ini adalah USRP (Universal 
Software Radio Peripheral), yaitu sebuah perangkat 
yang dikeluarkan oleh Ettus Research LLC yang 
dapat digunakan untuk pembuatan software radio. 
Untuk mengintegrasikan USRP dengan PC server 
dibutuhkan port Gigabit Ethernet untuk menangani 
kemungkinan lalu lintas telekomunikasi yang padat 
yang bisa terjadi setiap saat.  

Sedangkan dari sisi server dibutuhkan sebuah 
PC dengan kemampuanpemrosesan data yang 
mumpunilayaknya sebuah server pada umumnya. 
Tabel 2 dibawah ini menunjukkan spesifikasi PC 
yang bisa digunakan sebagai server: 

 

 
 
 

Tabel 2. Spesifikasi PC Server 
Processor Intel Xeon E3-1220 Quad Core 3.1 

Ghz 8MB L3 cache 5GT/s 
Chipset Intel C202 Server Chipset 
Memory 1x Visipro 2GB DDR3 ECC 

UDIMM 
HDD 1x Seagate ES 500GB SATA II 

32MB cache 3G 24x7 
Graphic 4MB integrated graphic controller 
PSU 350 Watt DC output 
Peripherals 6x USB ports 

2x Intel Gigabit connection 
2x PCI Express 2.0 x8 
1x PCI Express 2.0 x4 
1x PCI 32-bit/33Mhz 5V 
6x ports SATA supporting RAID 
0, 1, 5 (Intel RST) 
Tower Chasis 

 
2.3. OpenBTS 

OpenBTS merupakan teknologi penyokong 
utama dalam pembangunan sistem private GSM 
network.Gambar 1 dibawah ini menunjukkan 
arsitektur umum dari sebuah instalasi OpenBTS: 

 

 
Gambar 1. Arsitektur OpenBTS 

 
OpenBTS adalah sebuah teknologi 

komunikasi baru yang dijalankan pertama kali oleh 
Harvind Samra dan David A burgess dengan tujuan 
mengurangi biaya layanan GSM di daerah rural di 
negara berkembang agar mencapai pembiayaan 
dibawah US$1/bulan/pelanggan. OpenBTS 
merupakan sebuah solusi pembangunan layanan 
GSM yang murah dan memiliki kehandalan yang 
sama dengan BTS konvensional yang dikeluarkan 
oleh vendor – vendor layanan GSM lainnya. 
 
3. Pembahasan Sistem 
3.1. Arsitektur BTS Konvensional 
 Selain dari sisi biaya, BTS konvensional 
dengan OpenBTS juga memiliki perbedaan pada 
arsitektur sistemnya. Dimana arsitektur BTS 
konvensional yang banyak digunakan oleh provider 
seluler di Indonesia memiliki tingkat kompleksitas 
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yang lebih tinggi dan juga jumlah hardware yang 
digunakan lebih banyak apabila dibandingkan 
dengan hardware yang digunakan pada OpenBTS. 
Untuk lebih jelas tentang arsitektur dari BTS 
konvensional untuk jaringan GSM dapat dilihat 
pada gambar 2 berikut ini: 
 

 

Gambar 2. Arsitektur BTS Konvensional 
 
Sebuah BTS untuk jaringan GSM umumnya 

terdiri dari 4 bagian, yaitu Mobile Station (MS), 
Base Station System (BSS), Network Switching 
System (NSS), dan Operation & Maintenance 
System (OMS). Mobile Station merupakan 
perangkat yang digunakan oleh pelanggan untuk 
melakukan pembicaraan, perangkat tersebut bisa 
berupa handphone, smartphone, tablet, dan 
perangkat komunikasilainnya. Base Station System 
merupakan bagian dari jaringan yang menyediakan 
interkoneksi dari MS ke switching yang terdiri dari 
3 perangkat yaitu Base Station Controller (BSC), 
Base Transceiver Station (BTS), dan Transcoder 
(XCDR). Network Switching Center berfungsi 
sebagai switching, manajemen jaringan dan antar 
muka antara jaringan GSM dengan jaringan 
lainnya. Operation & Maintenance System adalah 
bagian yang berfungsi sebagai pusat pengendalian, 
diantaranya fault management, configuration 
management, performance management, dan 
inventory management[8]. 
 
3.2. Arsitektur Layanan Komunikasi 

Universitas 
Dalam pembangunan Private GSM network 

sebagai sarana komunikasi universitas ini OpenBTS 
difungsikan sebagai base tranceiver station untuk 
melayani komunikasi Telepon ataupun SMS seperti 
tampak pada gambar 3: 
 

 

Gambar 3. Arsitektur OpenBTS Universitas 
 
Dari segi infrastruktur teknologi OpenBTS 

untuk  ini memiliki perbedaan dengan infrastruktur 
operator GSM pada umumnya. Dalam teknologi 
GSM operator – operator sellular data komunikasi 
akan diteruskan melalui MSC (Mobile Switching 
Center) sedangkan pada OpenBTS data yang 
masuk dikelola pada box yang sama dengan 
meneruskan data kedalam Asterisk PBX via SIP 
(Session Initiation Protocol) dan VoIP. Asterisk 
disini digunakan sebagai jembatan untuk panggilan 
GSM antara telepon seluler dan jaringan OpenBTS 
tersebut. Setelah data diolah dalam Asterisk maka 
data dilanjutkan pada GNU Radio, dimana didalam 
GNU Radio ini terjadi signal processing runtime 
dan processing blocks untuk mengimplementasikan 
radio software menggunakanUSRP.Pada PC server 
ada baiknya apabila terkoneksi dengan internet 
sehingga dapat melakukan routing dengan PC BTS 
lain dan bisa saling berkomunikasi dalam 
jangkauan yang lebih luas dengan biaya yang 
murah. 
 
3.3. Skenario Penggunaan 

Untuk cara penggunaan dari sistem private 
GSM network menggunakan OpenBTS ini adalah 
ponsel yang hendak menggunakan jalur komunikasi 
dari jaringan GSM ini agar melakukan registrasi 
nomer terlebih dahulu pada server BTS.Hal ini 
dimaksudkan agar tidak sembarang pengguna 
ponselbisa menggunakan jalur komunikasi tersebut 
tanpa sepengetahuan dari pihak penyedia layanan. 
Bagian registrasi ini akan ditangani oleh OpenBTS, 
dimana OpenBTS juga berlaku sebagai database 
untuk nomer telepon yang ada. Kemudian setelah 
melakukan registrasi, ponsel dapat saling 
melakukan komunikasi. 

Sedangkan untuk skenario penggunaan sistem 
ini di universitas Islam Indonesia dapat dilihat pada 
gambar 4 berikut ini: 

 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2012, STMIK - STIKOM Bali 23-25 Pebruari 2012 
 

1125 
 

 
Gambar 4. Skenario Penggunaan Sistem 

 
Gambar diatas adalah contoh skenario 

penggunaan private GSM dengan beberapa 
gabungan private GSM lain dalam beberapa area 
yang berbeda. Dalam kasus ini Universitas Islam 
Indonesia memiliki beberapa jurusan yang tersebar 
di beberapa daerah berbeda sehingga tidak 
memungkinkan 1 BTSuntuk menangani semua area 
tersebut. Sehingga diperlukan penggabungan antara 
setiapprivate GSMyang ada supayasetiap daerah 
bisa ter-cover oleh layanan dan bisa saling 
berkomunikasi antar area-area tersebut. 

Sebagai jalur komunikasi antar regional ini 
akan ditransmisikan oleh VoIP melalui internet, 
disini fungsi router berguna untuk menggabungkan 
setiap regional sehingga dapat berkomunikasi, 
tanpa adanya routing antar regional maka tidak 
dimungkinkan terjadinya komunikasi. Dengan 
adanya routing ini juga dapat memperbesar dan 
memperluas daerah yang bisa di cover oleh BTS 
tersebut. 

Secara defaulttransfer data pada private GSM 
dengan teknologi OpenBTS seperti pada gambar 4 
diatas sama dengan jaringanGSM biasa, 
perbedaannya hanya dengan penambahan routing 
pada topologi ini sehingga masing-masing area 
dapat saling terhubung dengan baik. 
 
4. Kesimpulan 

Penerapan sistem private GSM network 
dengan menggunakan teknologi OpenBTS sebagai 
sarana komunikasi internal universitas 
diharapkanbisa memberikan beberapa keuntungan 
dalam penerapannya, yaitu: 
 Pengguna (user) dari sistem komunikasi internal 

ini tidak lagi dimonopoli olehgolongan tertentu 
saja pada suatu kampus melainkan bisa 
digunakan oleh setiap lapisan warga kampus 
yang memiliki perangkat seluler yang men-
support jaringan GSM. 

 Cakupan wilayah dari private GSM network ini 
lebih luas sehingga penggunaan layanan tidak 
lagi terfokus pada suatu titik atau spot tertentu 
dan bisa digunakan dimana saja selama masih 
dalam areal universitas. 

 Sebuah private GSM yang dilengkapi dengan 
internet dapat digunakan untuk menghubungkan 
dan membentuk jalur komunikasi antar kampus-
kampus yang berada pada lokasi yang berbeda 
dan memiliki jarak yang berjauhan. 
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Abstrak 

Meningkatnya penggunaan aplikasi melalui ponsel membutuhkan Sistem Operasi (SO) yang handal, karena SO 
adalah perangkat lunak (program dan data) yang mengatur perangkat keras komputer dan menyediakan layanan 
umum untuk eksekusi yang efisien dari berbagai aplikasi. Kemunculan beberapa SO mobile, membuat banyak 
pilihan untuk pengguna. Untuk dapat memberikan pilihan SO mobile kepada pengguna, maka dalam paper ini 
dibandingkan SO mobile android dan iPhone menggunakan metode Benjamin Sparkmann. Hasil dari 
perbandingan, Android lebih unggul dalam kriteria umum dan untuk pengguna ahli disarankan untuk 
menggunakan SO Android sedangkan iPhone unggul dalam tampilan. 
 
Kata kunci : sistem operasi mobile, Android, iPhone, Benjamin Sparkman 
 
 
 
 
1. Pendahuluan  
 

Berdasarkan survei yang dilakukan media 
Nielsen Research, pengguna internet di beberapa 
kota besar meningkat dua kali lipat menjadi 9,7 
persen dari 4 persen pada tahun 2000. Khusus di 
Jakarta ,terjadi peningkatan sampai empat kali 
lipat,yakni dari 4 persen pada tahun 2000 menjadi 
16,2 persen pada tahun 2003 [1]. 

Pengaksesan internet pun kini telah 
berkembang, dimana internet tidak hanya diakses 
melalui PC (personal computer), tetapi juga melalui 
telepon seluler. Hal ini seperti yang dilaporkan Real 
networks, bahwa pada tahun 2007 ada dua persen 
dari pengguna ponsel seluruh dunia mengakses 
internet melalui ponsel mereka, bahkan Di Jepang, 
pada tahun 2006 ,dilaporkan bahwa pengakses 
internet melalui ponsel lebih tinggi jumlahnya 
dibandingkan dengan PC [2]. 

Kini,aplikasi untuk ponsel sudah berkembang 
sebegitu pesatnya hingga banyak bermunculan 
ponsel-ponsel baru yang mengusung berbagai 
macam platform berbeda [5].  Dari adanya 
keragaman akan Sistem Operasi Mobile, maka paper 
ini mengusung masalah pemilihan Sistem Operasi 
Mobile bagi pengguna. Pemilihan Sistem Operasi 
Android dan iPhone sebagai objek penelitian 
dikarenakan saat ini kedua Sistem Operasi tersebut 
sedang digandruingi oleh para pengguna ponsel 
khususnya kalangan remaja. 

 

2. Metode Penelitian 
 
Parameter yang digunakan adalah parameter 

yang  sebelumnya dilakukan oleh Benjamin 
Sparkman dalam membandingkan sistem operasi 
mobile. Parameter ini terbagi atas, kritria utama 
,kriteria lebih jauh ,penginstalan dan perbandingan 
SDK. 
2.1. Kriteria Umum 
 

Dalam kriteria ini, sistem operasi akan 
dibandingkan secara umum, yaitu: 
a. Portabilitas 

Portabilitas adalah karakteristik yang diangkat 
dari satu lokasi ke lokasi lain. Sedangkan sistem 
operasi untuk perangkat mobile berarti 
memungkinan untuk menggunakan sistem operasi 
pada setiap ponsel, tidak peduli merek atau tipe. 
b. Keandalan 

Reliabilitas adalah kemampuan sistem untuk 
melakukan fungsi-fungsi yang diperlukan di bawah 
kondisi yang dinyatakan untuk jangka waktu 
tertentu. 
c. Konektivitas 

Konektivitas adalah kemampuan komputer 
untuk berkomunikasi maupun ter-hubung dengan 
rancang bangun berbeda dalam satu jaringan tertentu 
[6]. 
d. Keragaman Produk 

Keragaman produk adalah perbedaan, 
karakteristik atau yang membuat suatu produk 

No Makalah : 288
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khusus. Sedangkan sistem operasi untuk perangkat 
mobile  hal ini merupakan faktor kunci dari sistem 
yang membuat produk yang unik.  
e. Sistem Terbuka 

Sistem Terbuka adalah kumpulan dari interaksi 
perangkat lunak, perangkat keras dan komponen 
yang dide_nisikan dengan baik. antarmuka 
pengguna dikelola oleh sebuah proses.  
f. Ukuran Memori 

Memori dalam SO merupakan komponen utama 
yang bertanggung jawab untuk manajemen memori, 
proses, manajemen tugas, dan manajemen disk. 
g. Standar 

Sebuah sistem operasi untuk perangkat mobile 
membutuhkan standar tentang bahasa 
pemrograman,konektivitas, pertukaran data dan 
jaringan. 
h. Fitur khusus 

Fitur khusus sistem operasi adalah fitur yang 
membuat perbedaan di antara sistem operasi 
tersebut. 
2.2. Kriteria Lebih Lanjut 

 
Kriteria ini bergantung pada pengguna , yang 

berarti bahwa setiap pengguna menilai kriteria ini 
dengan cara yang berbeda. Kriteria lebih lanjut 
terdiri dari: 
1. Kriteria dasar 
Kriteria ini berisi parameter apa saja yang 
dibutuhkan untuk seorang pengguna ponsel pintar 
dan bukan pengembang teknologi, berikut atribut 
pembandingnya: 
(a) Publik domain atau private domain  
(b) Produsen spesifik atau independen  
(c) Pengguna atau produsen penggerak  
(e) Tujuan pasar  
2. Kriteria teknis 
Kriteria ini berisi parameter apa saja yang 
dibutuhkan untuk seorang pengguna yang cukup 
paham mengenai teknologi, dan berikut adalah 
komponen 
yang dibandingkan: 
(a) Power management  
(b) Multitasking  
(c) Kemampuan memori  
3. Kriteria berdasarkan kegunan 
Dalam kriteria ini ditujukan kepada pengembang 
yang menggunakan ponsel pintar. Dimana 
mengetahui tentang sistem operasi  
(a) Kemampuan yang ada didalam PC apakah sama 
atau sebanding dengan yang disediakan dalam 
ponsel. 
(b) Aplikasi 
4. Antar muka pengguna kriteria 
Untuk tampilan pengguna atribut yang dibandingkan 
sebagai berikut: 
(a) Divisi antara SO dan tampilan pengguna, adalah 
pembagian atau pemisah antara sistem operasi dan 
tampilan user. 

(b) Perubahan untuk tampilan pengguna, 
dimaksudkan tampilan atau menu umum yang 
ditampilkan memungkinkan untuk dirubah atau 
tidak. 

Dari hasil kriteria tersebut akan disimpulkan 
pengguna menjadi tiga kelompok, yaitu sebagai 
berikut: Pengguna Normal ,Pengguna Advance dan 
pengguna ahli. 
2.3. Proses Instalasi 
 

Untuk proses instalasi dan perbandinga SDK 
dilakukan dengan melakukan pembuatan aplikasi 
timer yaitu tea time dalam proses perancangan 
aplikasi ini akandiketahui spesi_kasi hardware dan 
software yang dibutuhkan. 
2.4. Perbandingan SDK(Software Development 

Kit ) 
 

Dalam parameter ini dibandingkan apakah 
dalam memperoleh SDK, dikeluarkan biaya, bahasa 
pemrograman yang mendukung, dan API apa yang 
tersedia yang mendukung dalam pembuatan aplikasi 
tea time  didalam SO tersebut. 
 
3. Sistem Operasi mobile yang diuji 

Dalam perbandingan ini dibandingkan dua 
sistem operasi mobile yaitu Android dan iPhone. 
3.1. Android Platform 

Android platform adalah salah satu yang 
berkembang pesat, Ini terbukti dari hasil survei pasar 
yang dilakukan NPD di AS selama Selama tiga 
bulan pertama 2010, Januari-Maret, ponsel 
bplatform Android menguasai 28 persen penjualan 
smartphone di AS[3].  

 
Gambar 1: arsitektur Android[7] 

 Arsitektur Android terdiri dari beberapa 
lapisan, yaitu: 

a. Linux Kernel 
Android bukan Linux, tetapi Android dibangun 
diatas linux kernel versi 2.6 .  

b. Libraries 
Android menyertakan libraries C atau C++ yang 
digunakan dalam berbagai komponen android . 

c. Android runtime 
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Android terdiri dari satu set core libraries yang 
menyediakan sebagian besar fungsi yang sama 
dengan yang tersapat dalam core libraries bahasa 
pemrograman java.  

d. Framework aplikasi 
Arsitektur aplikasi dirancang agar komponen dapat 
digunakan kembali (reuse) dengan mudah . 

e. Aplikasi 
Pada lapisan ini developer menempatkan aplikasi 
yang dibuat.  
3.2. iPhone OS 

 iPhone adalah sistem operasi yang dibuat 
berlandaskan UNIX. iPhone dikembangkan oleh 
Apple, dibuat untuk sistem operasi mobile  dan telah 
berkembang hingga diterapkan dalam alat lain . 

 
Gambar 2: arsitektur iPhone[4] 

Untuk menjelaskan setiap lapisannya , adalah 
sebagai berikut:  
a. Aplikasi 

Dalam level ini berfungsi untuk menjalankan 
aplikasi iPhone.  

b.  Framework / API 
Didalam framework ini terdapat Cocoa touch, 
dan OpenGL-calls yang berada satu level diatas 
Cocoa touch. 

c. Objective-C runtime 
Lapisan ini terdiri dari Objective C yang 
dimamis dan library runtime penghubung. Yang 
didasari C library.  

d.  iPhone OS 
iPhone OS didalam lapisan ini sebagai kernel, 
alat penggerak, dan pelayanan yang terdiri dari 
Sistem Operasi iPhone.  

e. Prosesor 
Didalam prosesor merujuk ke set instruksi ARM 
dan tabel pendeskripsi instrukrsi seperti yang 
telah diatur oleh iPhone OS saat boot dan 
inisialisasi driver.  

f. Firmware 
Terkadang lapisan ini bukan referensi kode 
chip-spesifik yang terkandung dengan memori 
didalam ataupun disekitar perangkat itu sendiri. 

g. Hardware 
Hardware disini mengacu pada physical chip 
yang disolder untuk sirkuit iPhone.  

 
4. Hasil Pengujian 

Setiap komponen yang dilakukan pengujian 
akan memberikan hasil yang berbeda-beda 

untuk setiap bagian penilaian . berikut ini adalah 
hasil yang didapat dari pengujian untuk masing-
masing Sistem Operasi: 

4.1. Kriteria Umum 
Dalam kriteria ini setiap SO yang memenuhi 
kriteria dan lebih unggul  mendapatkan nilai 
1,jika memenuhi kriteria akan mendapatkan 
nilai 0,5,jika tidak maka akan bernilai 0.  

Tabel 1. Hasil perbandingan Android dan iPhone 
berdasarkan kriteria utama 
  

Android 
 

iPhone 

Portabilitas 1 0 
Reliabilitas 1 0,5 
konektivitas 1 1 

Produk lainnya 1 1 
Sistem terbuka 1 0.5 
Ukuran Kernel 0.5 1 

Standards 1 0.5 
Special features 0,5 1 

Hasil 7 5.5 

 
Dari tabel 1 dapat disimpulkan bahwa secara 

umum, dari Android lebih handal dari iPhone, 
namun dalam hal memori dan spesial fitur iPhone 
lebih unggul karena iPhone dilengkapi dengn 
openGL yang mendukung dalam pembuatan grafik. 

 
4.2. Kriteria Lebih Jauh 

Kriteria ini digunakan untuk mengelompokkan 
pengguna, dan menentukan platform mana yang 
baik digunakan untuk kelompok pengguna tertentu.  

Pengguna Normal atau bisa disebut sebagai 
pengguna awam membutuhkan sebuah SO yang 
sudah dikenalnya. Yang penting dalam kelompok ini 
adalah pendokumentasian yang baik , kemudahan , 
kegunaan atau pengontrolan yang mudah. Kelompok 
ini hanya membutuhkan fitur dasar , seperti SMS, 
telepon dan penggunaan kamera.  

Untuk normal pengguna berdasankan hasil 
kriteria iPhone lebih menguntungkan, karena 
tampilan dan pelayanan yang disediakan mirip 
dengan Mac, maka akan mempermudah pengguna 
yang telah terbiasa menggunakan Mac dalam 
menggunakan iPhone tersebut.  

Untuk pengguna Advance, yaitu pengguna yang 
tidak hanya membutuhkan kemampuan dasar saja, 
tetapi juga berhubungan dengan koneksi internet. 
Pengguna ini membutuhkan ponsel untuk mengirim 
data, email,dan messanger. Karena hal itu, 
dibutuhkan daya yang lebih besar dalam 
penggunaan ponsel. Karena itu powermanagement 
dibutuhkan, agar daya yang ada dalam baterai dapat 
lebih diatur pengunaannya. Tidak cukup untuk 
mengakses internet, pengguna ini juga 
menggunakan ponsel sebagai hiburan, karena itu 
ponsel yang digunakan mampu menjalankan musik, 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2012, STMIK - STIKOM Bali 23-25 Pebruari 2012 

1129 
 

dan kemampuan multimedia lainnya. Sehingga 
ketika menjalankan musik, ponsel tetap mampu 
menerima telepon atau membaca sms.  

Kemampuan Android dalam menyediakan 
Google maps dan web browser Google chrome 
menjadi nilai tambah tersendiri untuk Android. 
iPhone juga telah menyediakan web browser safari, 
untuk penggunanya.  

Pengguna ahli, adalah kelompok yang 
menggunakan ponsel tidak hanya sebagai alat untuk 
berkomunikasi, terkoneksi internet, tetapi juga 
mengembangkan SO yang terdapat dalam ponsel 
tersebut. Pengguna ini membutuhkan SO yang 
terbuka dalam sistemnya. Sistem terbuka ini dimiliki 
oleh Android, dimana selain didukung dengan 
bahasa pemrograman yang handal , yaitu Java. 
Android juga berlandaskan SO Linux, yang 
freeware . Dengan kemampuan sistem yang terbuka 
dan bahasa pemrograman yang handal penulkis 
merekomendasiakan Android untuk pengguna ahli, 
dalam pengembangan aplikasi mobile. 

Tabel 2.  Perangkat lunak dan keras yang 
dibutuhkan Android dan iPhone  

 Android iPhone 
Minimum 
kapasitas 
perangakat 
keras 

32 MB RAM dan  
32MB flash 

128 MB 
RAM dan 
4Gb 
storage 

Perangkat 
lunak 
minimum yang 
digunakan 

JDK 5 atau JDK 6 Cocoa 
touch 

 Windows XP or 
Vista 
Mac OSX 10.4.8 
atau diatasnya 
Linux 

Leopard 
Os (Os X 
10.5.3) 

Environments 
(IDE): 

Eclipse 3.2 
(Europa) 

X Code 
1.3 

Dalam tabel 2 ditampilkan bahwa Android 
membutuhkan minimum kapasitas perangkat keras 
yang lebih rendah, dibandingkan iPhone.  
 
5. Implementasi 

Dari hasil Perbandingan yang dilakukan didapat 
bahwa Android lebih unggul, sehingga aplikasi tea 
time diimplementasikan dalam Android.tea time 
adalah aplikasi untuk mengingatkan lama 
penyeduhan teh, untuk menjaga kualitas teh yang 
dibuat. Berikut tampilan aplikasi tea time: 

 
Gambar 3. Tampilan Aplikasi tea time 

 
6. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang dilakukan setelah 
melakukan perbandingan SO mobile Android dan 
iPhone menggunakan metode Benjamin Sparkman 
dengan empat  parameter, yaitu parameter 
berdasarkan kriteria umum, kriteria lebih jauh, 
penginstalan dan perbandingan SDK. Berdasarkan 
kriteria umum, Android unggul dengan nilai total 
tujuh point, sedangkan iPhone dengan 5,5 point. dari 
perbandingan tersebut, iPone unggul dari Android 
dalam memori dan fitur khusus yang disediakan 
iPhone,dimana iPhone berfokus pada perkembangan 
grafis. 
Berdasarkan Kriteria lebih jauh, telah 
dikelompokkan berdasarkan pengguna, maka iPhone 
dapat digunakan oleh pengguna dasar, dibandingkan 
Android karena tampilan iPhone serupa dengan 
tampilan Mac sehingga pengguna lebih mengenal 
dan nyaman dalam menggunakan. Pengguna 
advance dibebaskan dalam pemilihan iPhone 
ataupun Android karena keduanya memiliki 
kemampuan yang sama dalam koneksi , namun 
Android yang diusung oleh Google kini dilengkapi 
dengan Google Maps, yang menjadi nilai tambah 
tersendiri. 

Android walaupun baru muncul akan tetapi 
dengan keterbukaan SO, kemampuan bahasa dasar 
Java dan Linux sebagai dasar SO, Sedangkan iPhone 
yang lebih dahulu dikenal memiliki sistem yang 
tertutup, dan bahasa pemrograman yang digunakan 
iPhone adalah Objective-C, sebab itu Android akan 
lebih berkembang dibandingkan iPhone. Karenanya 
untuk pengguna ahli penulis menyarankan untuk 
menggunakan Android. 

Dalam perbandingan SDK , perbandingan 
didasarkan pada kebutuhan perangkat lunak dan 
keras, dalam penyediaan perangkat keras iPhone 
lebih menydiakan kapasitas yang besar untuk 
memori. Untuk perangkat lunak, Android 
membutuhkan beberapa perangkat lunak, 
diantaranya adalah Eclipse, JDK, dan SDK Android, 
semuanya tidak berbayar. Sedangkan iPhone, 
membutuhkan X Code, dan cocoatouch, walaupun 
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iPhone berbayar, akan tetapi disediakan kemudahan, 
karena se- 
muanya disimpan dalam satu paket SDK. 

Untuk perbandingan API, dilakukan melalui 
pendekatan aplikasi tea time melalui parameter yang 
dilakuakan untuk menampilkan list pilihan teh, API 
iPhone lebih berfokus pada tampilan, selain itu, 
untuk aplikasi teatime, kedua platform dapat 
menggunakan file XML, agar mempermudah dalam 
mengambil data yang terstruktur. 

Pada Umumnya API keduanya unggul, begitu 
pula dalam menggunakan database, keduanya 
memanfaatkan SQLite. Untuk tampilan emulator, 
dan tampilan GUI untuk programer iPhone lebih 
unggul. Tetapi untuk pembuatan program Android 
lebih unggul, karena terbuka, dan bahasa Java yang 
telah dikenal. 
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Abstrak 

Proses kreatif merupakan salah satu cara untuk menghasilkan pengetahuan yang unik. Oleh karena itu perlu 
adanya upaya untuk menyatukan proses kreatif dengan pengelolaan pengetahuan dalam organisasi. Penelitian ini 
menggunakan metode research-design yang disampaikan oleh Hevner dan kawan-kawan. Model yang dihasilkan 
divalidasi menggunakan metode structural equation modeling (SEM) dengan bantuan perangkat lunak LISREL 
8.8. Data untuk mengukur model diambil dengan menggunakan kuisioner. Konstruk yang diusulkan pada model 
ini terdiri dari proses kreatif individu, proses kreatif sosial, lingkungan internal, teknologi informasi dan 
keunggulan bersaing organisasi. Hasilnya adalah dari 44 pertanyaan yang diajukan, 29 terbukti valid; dari 5 
konstruk yang diajukan, 4 konstruk memiliki reliabilitas yang baik; dari 6 hipotesis yang diajukan, 5 dapat 
diterima (signifikan); dan model yang diusulkan memenuhi 8 dari 15 metode uji kecocokan (Goodness of Fit). 
 
Kata kunci : Manajemen pengetahuan, proses kreatif, Hevner, SEM 
 
 
 

1. Pendahuluan 
Semakin meningkatnya persaingan dengan 

mulai berlakunya Asean-China Free Trade 
Agreement (ACFTA) mendorong setiap organisasi 
untuk memiliki keunggulan bersaing agar mampu 
bertahan. Pengetahuan merupakan salah satu sumber 
daya organisasi yang dapat menghasilkan 
keunggulan bersaing, karena pengetahuan 
merupakan sesuatu yang unik dan sulit untuk ditiru. 
Proses kreatif merupakan salah satu proses yang 
dapat menghasilkan pengetahuan yang unik. Oleh 
karena itu perlu adanya upaya untuk menyatukan 
proses kreatif dengan pengelolaan pengetahuan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  konstruk-
konstruk yang menyusun model manajemen 
pengetahuan fokus pada proses kreatif. 
 
2. Proses Kreatif 
2.1 Definisi Kreatifitas 

Kreatifitas adalah proses menghasilkan, 
menerapkan, dan mengevaluasi sesuatu yang 
bermanfaat dan memiliki nilai kebaruan dalam 
aktifitas kehidupan manusia, baik berupa ide, solusi, 
produk, proses dan sebagainya [19, 21, 22]. 
2.2 Proses Kreatif 

Kreatifitas terjadi pada tingkat individu, 
kelompok atau tim, dan organisasi. Perbedaan 
kreatifitas pada ketiga tingkat tersebut adalah pada 
tingkat individu, proses kreatif dilakukan sendiri 
oleh individu tersebut meskipun pengetahuan yang 

dibutuhkan diperoleh dari interaksi sosial, misalnya 
dari forum online, mailing list yang diikutinya, 
mencari dengan bantuan mesin pencari atau 
pengalaman kerjanya di masa lalu. Sedangkan pada 
tingkat kelompok maupun organisasi, kreatifitas 
dilakukan secara bersama-sama (kolektif). Peneliti 
lain melihat kreatifitas dari perspektif sistem sosial. 
Mereka berpendapat bahwa kreatifitas dihasilkan 
dari adanya interaksi sosial, baik interaksi antar 
individu, sistem organisasi (misalnya budaya) 
maupun dengan teknologi. 
2.3. Manajemen Pengetahuan 

Manajemen pengetahuan merupakan proses 
sistematis dalam mengelola pengetahuan yaitu 
membentuk, menyimpan, mentransfer dan 
menerapkan pengetahuan tacit dan eksplit dengan 
dukungan teknologi [1]. 
2.3.1 Pembentukan  

Proses pembentukan pengetahuan melalui 
empat tahap yaitu socialization, externalization, 
combination dan internalization [11].  Proses 
pembentukan terjadi dalam pola spiral, artinya 
interaksi antara pengetahuan tacit dan pengetahuan 
eksplisit saling menguatkan selama proses 
perubahan dan terjadi secara berulang hingga 
mencapai tingkat yang dibutuhkan organisasi.  

Socialization yaitu proses pembentukan 
pengetahuan tacit melalui berbagi pengalaman saat 
berinteraksi secara langsung yaitu antar individu 
dalam lingkungan. Externalization yaitu 

No Makalah : 290
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pembentukan pengetahuan dengan mengubah 
pengetahuan tacit ke dalam bentuk eksplisit melalui 
interaksi antar individu dalam suatu kelompok. 
Combination yaitu pembentukan pengetahuan 
dengan mengelola pengetahuan yang telah ada baik 
dari dalam organisasi dengan adanya interaksi antar 
kelompok, maupun dari luar organisasi, ke dalam 
bentuk yang lebih kompleks dan sistematis, lalu 
menyebarkannya. Internalization yaitu pembentukan 
pengetahuan eksplisit ke dalam bentuk tasit melalui 
penerapan dan penggunaan pengetahuan dan 
menjadi kebiasaan baru. 
2.3.2 Penyimpanan  

Walsh dkk (1991) dalam [16] mendefinisikan 
memori organisasi (MO) sebagai penyimpanan 
informasi dari sejarah organisasi yang dapat 
digunakan untuk menghasilkan keputusan saat ini. 
Definisi tersebut kemudian diperluas oleh [16]. 
dengan menambahkan akibat dari penggunaan MO, 
yaitu terjadinya peningkatan atau penurunan tingkat 
keefektifan organisasi, seperti mengasah kompetensi 
inti, meningkatkan pembelajaran organisasi, 
meningkatkan kemandirian, dan menurunkan biaya 
transaksi. 
2.3.3 Transfer  

Transfer pengetahuan adalah proses 
pergerakan pengetahuan dalam organisasi, orang-ke-
orang, dan dipengaruhi karakteristik orang-orang 
yang terlibat [12, 18]. Penelitian [13] menunjukkan 
bahwa motivasi dari dalam diri individu 
mempengaruhi proses transfer pengetahuan. 
Sedangkan menurut [18], faktor-faktor yang 
mempengaruhi proses transfer adalah pengetahuan 
yang ditransfer ambigu atau tidak, dapat dipercaya 
atau tidak; sumber pengetahuan; penerima 
pengetahuan; hubungan antara penerima dan sumber 
pengetahuan yang kurang baik (kurang dekat). 
2.3.4 Penerapan  

Penerapan pengetahuan seringkali tidak sesuai 
antara apa yang diketahui dengan apa yang 
dilakukan. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan hanya 
berbicara tanpa tindakan nyata, bergantung pada 
pengetahuan lama (memori) tanpa melakukan proses 
berpikir, selalu mengikuti apa yang telah dilakukan 
pada masa lalu, tanpa melakukan pengembangan 
padahal pengetahuan yang dimiliki mengalami 
perubahan, adanya rasa takut dalam diri pekerja jika 
melakukan kesalahan dalam bertindak. Pekerja takut 
menggunakan informasi baru karena adanya 
hukuman jika melakukan kesalahan.  

 
3. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan research-design 
framework [8]. Kerangka penelitian sistem informasi 
merupakan penggabungan antara lingkungan dan 
basis pengetahuan. 

Lingkungan merupakan tempat pendefinisian 
kebutuhan bisnis. Penelitian sistem informasi harus 
memiliki relevansi pada suatu lingkungan agar hasil 

penelitian dapat diterapkan dan merupakan solusi 
tepat terhadap kebutuhan bisnis yang ingin dicapai. 
Lingkungan terdiri dari manusia, teknologi dan 
organisasi. Manusia menentukan kebutuhan bisnis 
dengan menggunakan peran, kapabilitas dan 
karakteristiknya. Kebutuhan bisnis dinilai dan 
dievaluasi dalam konteks strategi, struktur, budaya 
organisasi dan proses bisnis yang ada dengan 
dukungan teknologi yang ada. 

Persoalan yang telah didefinisikan, kemudian 
dicari solusinya dengan melakukan analisa terhadap 
basis pengetahuan berupa fondasi dan metodologi. 
Fondasi terdiri dari teori, kerangka kerja, instrumen, 
konstruksi, model, metode dan instantiasi. 
Sedangkan metodologi menyediakan panduan pada 
tahap pembuktian atau evaluasi. Rigor diperoleh 
dengan menerapkan fondasi dan metodologi. 

Solusi bagi kebutuhan bisnis diperoleh dengan 
dukungan pengetahuan yang dapat digunakan untuk 
mengembangkan atau membangun teori dan artefak. 
Artefak adalah hasil berupa konstruksi, model, 
metode dan instantiasi dari basis pengetahuan. Teori 
atau artefak tersebut dibuktikan atau dievaluasi 
melalui analisa, studi kasus, percobaan, studi 
lapangan atau simulasi. Hasil dari penelitian harus 
berkontribusi bagi lingkungan berupa artefak yang 
bisa digunakan, dan memberikan tambahan konten 
untuk penelitian atau penerapan lebih lanjut bagi 
basis pengetahuan. 
 
4. Analisis 
4.1 Analisis Relevansi 

Analisis relevansi adalah analisis yang 
dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara 
persoalan pada dunia nyata dengan teori yang 
diharapkan menjadi solusi persoalan tersebut.  

Ide penelitian ini diperoleh ketika mengamati 
industri batik. Meningkatnya impor menjadikan 
persaingan semakin meningkat. Misalnya dengan 
masuknya tekstil bermotif batik dari Cina. 
menyebabkan beberapa  organisasi batik gulung 
tikar. Hal ini disebabkan harga produk Cina lebih 
murah dibandingkan produk lokal, di samping 
penggunaan warna dan motif yang lebih “berwarna”. 
[17] menunjukkan bahwa bahan pertimbangan 
konsumen ketika membeli batik adalah motif, 
warna, jenis bahan. Oleh karena itu para pengrajin 
batik dituntut untuk lebih kreatif dalam 
menghasilkan motif dan pewarnaan. 

Mengingat kreatifitas agar organisasi memiliki 
keunggulan dalam bersaing merupakan tuntutan bagi 
setiap organisasi pada domain apapun, maka 
lingkungan yang dilibatkan pada penelitian ini tidak 
dibatasi pada domain tertentu. 
4.2 Analisis Rigor 

Tahapan analisis diawali dengan menganalisis 
definisi dari kreatifitas, kemudian dilanjutkan 
dengan artefak pengetahuan, proses kreatif, 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2012, STMIK - STIKOM Bali 23-25 Pebruari 2012 

1133 
 

pengelolaan pengetahuan dan faktor-faktor yang 
mempengaruhi proses kreatif. 
4.2.1 Analisis Definisi 

Dari definisi kreatifitas pada bagian 2.1, dapat 
diketahui bahwa pertama, hasil dari kreatifitas 
berupa ide. Artinya, prosesnya lebih pada proses 
dalam otak atau secara kognitif. Kedua, kreatifitas 
bisa dalam hal proses, produk, dan orang. Ketiga, 
Berdasarkan definisi Torrance, ide yang dihasilkan 
dari proses kreatif memiliki siklus membentuk 
(membuat perkiraan dan menyusun hipotesis), 
menerapkan (mencoba) dan mengevaluasi, 
memperbaiki dan mengujicoba kembali perkiraan 
dan hipotesis tersebut; dan akhirnya 
mengkomunikasikan hasilnya.  
 Keempat, syarat utama sesuatu disebut kreatif 
adalah memiliki nilai kebaruan (novelty) dan 
bermanfaat. Sesuatu dinilai baru ketika secara sosial 
dianggap memiliki nilai kebaruan. Sosial di sini 
terdiri dari lingkungan dan orang. Lingkungan yaitu 
domain tertentu dan orang bisa berupa kelompok 
pakar, teman sejawat, supervisor, dan sebagainya. 
Baru pada suatu lingkungan bisa jadi bukan sesuatu 
yang dinilai baru bagi lingkungan lain [14]. Sebagai 
contoh kamus jawa online merupakan sesuatu yang 
biasa sebagaimana kamus online bahasa lainnya bagi 
komunitas dunia maya, karena melihat dari sisi 
‘online’-nya. Namun, kamus jawa online dinilai baru 
bagi komunitas bahasa Jawa dimana selama ini 
kamus Jawa berupa fisik atau hardcopy.  
4.2.2 Analisis Proses Kreatif 

Analisis proses kreatif dilakukan dengan 
menganalisa model proses kreatif pada tingkat 
organisasi, kelompok atau tim, dan individu.  
4.2.2.1 Model organizational creativity 

Analisis dimulai dengan mengamati proses 
manajemen pengetahuan pada tingkat organisasi. 
Model yang banyak dibahas adalah organizational 
creativity yang disampaikan oleh [22]. Model ini 
menjelaskan bahwa kreatifitas organisasi dibentuk 
oleh kolaborasi kreatifitas kelompok. Dimana 
kreatifitas kelompok merupakan hasil dari 
kolaborasi kreatifitas individu yang bergabung 
menjadi kreatifitas kelompok. Di masing-masing 
tingkat, ada faktor-faktor yang mempengaruhi. 
Faktor-faktor tersebut dibahas pada bagian 4.2.3. 
4.2.2.2 Model Seeding, Evolutionary growth, 
Reseeding (SER). 

Model SER [5] terdiri dari tahap seeding, 
evolutionary growth dan reseeding. Pada model ini 
secara implisit dapat diketahui bahwa sebelum 
dimulai tahap seeding, ada ide atau usulan kreatifitas 
apa yang akan dikerjakan. Ide tersebut berasal dari 
kreatifitas individu yang kemudian dikomunikasikan 
kepada individu lain. Misalnya ide untuk 
membangun suatu perangkat lunak, maka ide awal 
bisa diperoleh dari pengguna yang datang kepada 
sebuah software developer. Ide tersebut akan 
mengalami penambahan pengetahuan dari individu 

lain atau proses kreatifitas sosial (tahap evolutionary 
growth). Pengetahuan yang dihasilkan dari proses 
evolutionary growth dirapikan agar dapat digunakan 
kembali sehingga dapat menghasilkan ide-ide baru 
pada masa yang akan datang (tahap reseeding).  

Model SER menunjukkan secara implisit 
bahwa pertama, kreatifitas individu menjadi cikal 
bakal proses kreatifitas tingkat kelompok maupun 
organisasi. Sayangnya model ini tidak menunjukkan 
bagaimana proses kreatifitas pada tingkat individu 
terjadi. Dan kedua, adanya pengelolaan pengetahuan 
lama dan baru agar dapat dimanfaatkan kembali 
pada proses kreatifitas yang akan datang. Oleh 
karena itu, penelitian selanjutnya difokuskan untuk: 
1. Mengetahui proses kreatifitas pada tingkat 
individu. Model yang dapat menjelaskan proses 
kreatifitas adalah model creativity cycle yang 
dijelaskan pada bagian selanjutnya. 
2. Mengetahui proses pengelolaan pengetahuan. 
Penelusuran terhadap penelitian sebelumnya 
menunjukkan bahwa pengelolaan pengetahuan 
dijelaskan secara detil pada bidang kajian 
manajemen pengetahuan.  
4.2.2.3 Model Creativity Cycle 

Model kreatifitas yang dapat menjelaskan 
proses kreatifitas pada tingkat individu dan secara 
kognitif adalah model creativity cycle yang 
disampaikan oleh [9]. Ide dari model ini adalah 
kreatifitas dihasilkan dari mengubah cara pandang 
sehingga menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai 
kebaruan. Perubahan tersebut meliputi perubahan 
sistem dari tujuan, unsur atau tindakan yang meliputi 
suatu persoalan. Tahap pengubahan tersebut 
dilakukan dengan cara: 
1. Spreading Activation adalah mekanisme kognitif 
yang membawa konsep dari luar representasi kepada 
kesadaran untuk perlu atau tidaknya disertakan. 
2. Re-Categorization adalah mekanisme kognitif 
untuk mengubah konsep yang digunakan unttuk 
mewakili tujuan, tindakan atau elemen dari 
representasi suatu masalah. 
3. Juxtaposition adalah mekanisme kognitif yang 
menghubungkan semua atau sebagian representasi 
dengan bagian lainnya. 

Model ini memungkinkan untuk diterapkan 
pada tingkat individu, kelompok maupun organisasi 
sebagaimana tersirat dalam contoh yang diberikan 
dalam makalah [9]. 
4.2.3 Analisis Manajemen Pengetahuan 

Tahapan manajemen pengetahuan sangat 
beragam. Penelitian ini menggunakan tahapan yang 
disampaikan oleh [1] yang terdiri dari tahap 
pembentukan (creation), penyimpanan 
(storage/retrieval), penyebaran (transfer) dan 
penggunaan (application), dan evaluasi [19]. 

Pembentukan. Socialization dan 
internalization merupakan cara untuk membentuk 
pengetahuan pada tingkat individu. Keduanya 
membentuk pengalaman (pengetahuan tacit dimensi 
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teknis) bagi individu, dan hasilnya akan berbeda 
pada masing-masing individu, bergantung pada jenis 
pekerjaan yang dijalani atau situasi yang 
dihadapinya.  

Externalization dan combination merupakan 
proses pembentukan pengetahuan dengan adanya 
interaksi sosial. Pada saat melakukan interaksi sosial 
inilah ide-ide kreatif dihasilkan [21]. Interaksi sosial 
menyebabkan terjadi penambahan pengetahuan dan 
perubahan perspektif terhadap suatu pengetahuan. 

Jika model SECI dipetakan ke dalam proses 
kreatif, maka dapat diketahui bahwa proses 
pembentukan pengetahuan secara Socialization dan 
internalization dapat terjadi pada tingkat individu, 
sedangkan externalization dan combination terjadi 
pada tingkat kelompok atau organisasi  

Penerapan. Ide yang dihasilkan digunakan 
dalam perkerjaan sehingga dapat menyelesaikan 
permasalahan yang tengah dihadapi. Penyimpanan. 
Penyimpanan tersebut membentuk memori 
organisasi dimana akan terus tumbuh seiring dengan 
penerapannya dalam pekerjaan. Transfer atau 
Penyebaran. Ide kreatif yang dihasilkan ditransfer 
ke bagian lain di dalam oraganisasi sehingga 
menjadi pengetahuan bersama. Evaluasi. Ide yang 
diterapkan dinilai, apakah telah memenuhi tujuan 
yang ingin dicapai. 
4.2.4 Analisis Faktor-Faktor yang 
Mempengaruhi 

Faktor-faktor yang mempengaruhi masing-
masing kreatifitas dirangkum pada tabel 1. 
4.2.5 Analisis Teknologi 

[8] menyatakan bahwa teknologi merupakan 
komponen tersendiri dalam mencari solusi 
persoalan. Teknologi yang dimaksud pada model 
MPK adalah teknologi yang membantu individu 
dalam melakukan proses kreatif individu hingga 
menghasilkan ide kreatif, mempermudah interaksi 
antar individu dalam menyamakan persepsi dan 
proses penambahan pengetahuan dari perspektif 
yang berbeda (tahap tumbuh), dan mempermudah 
penyebaran, penyimpanan, pengaturan dan 
pemanggilan kembali pengetahuan. 
 
5.  Metode Penggunaan Model  

Tahapan untuk menggunakan model MPK 
adalah pertama, membentuk tim yang akan 
melakukan proses kreatif, kedua, membentuk tim 
yang bertugas melakukan penilaian nilai kebaruan 
hasil dari proses tumbuh, jika dinilai belum memiliki 
nilai kebaruan, maka dilakukan kembali proses 
tumbuh hingga tercapai nilai kebaruan, dan ketiga, 
menetapkan tujuan nilai kebaruan yang ingin dicapai 
dari proses kreatifitas yang akan dilakukan. 

Tabel 1.  Faktor yang Mempengaruhi Kreatifitas 
(diadopsi dari [2, 15, 22]) 

Level Faktor 
Individu Kepribadian, kecerdasan, keterampilan,  

motivasi internal, latar belakang 
pendidikan, latar belakang budaya, 

pengalaman 
Tim atau 
kelompok 

1. Konteks sosial: teladan dari 
pemimpin, komunikasi, proses yang 
terjadi di dalam kelompok (misalnya 
strategi dalam mengatasi persoalan) 

2. Karakter  kelompok: keragaman 
domain, ukuran 

Organisasi  1. Iklim organisasi: struktur organisasi, 
budaya organisasi seperti nilai, 
kepercayaan, sejarah, tradisi, 
keadilan, kejujuran 

2. Manajemen sumber daya manusia: 
seleksi, penempatan, training,  

 
6. Pendefinisian Konstruk dan Hipotesis 
6.1 Keunggulan Bersaing Organisasi 

Tidak semua sumber daya yang terdapat di 
dalam organisasi dapat menghasilkan keunggulan 
untuk bersaing [10]. [3] menjelaskan empat kriteria 
yang harus dipenuhi hingga mampu menghasilkan 
sustainable competitive advantage (SCA) yaitu 
valuable, rare, non substitute dan imperfectly 
imitable. Valuable adalah pengetahuan yang ada 
dapat digunakan untuk menerapkan strategi yang 
meningkatkan efisiensi dan efektifitas pada 
perusahaan, rare adalah pengetahuan yang dimiliki 
adalah unik (langka), non substitutable maksudnya 
adalah pengetahuan tersebut tidak dapat digantikan 
oleh pengetahuan lain sebagai gantinya jika 
pengetahuan itu tidak diterapkan dan imperfectly 
imitable artinya pengetahuan tersebut tidak dapat 
ditiru pesaing. 

 [4, 6, 7] berpendapat bahwa pengetahuan 
merupakan sumber daya utama organisasi untuk 
menghasilkan keunggulan bersaing. Karena 
pengetahuan merupakan sesuatu yang unik, berbeda 
antara satu orang dengan orang lain. Hal ini sangat 
dipengaruhi oleh banyak faktor. Misalnya latar 
belakang pendidikan, pengalaman kerja dan 
sebagainya. 
6.2 Lingkungan 

Lingkungan pada model ini terdiri dari 
lingkungan internal, adalah tempat terjadinya proses 
kreatif. Ada kalanya iklim atau budaya organisasi 
membuat transfer pengetahuan tidak berjalan dengan 
baik. Sementara proses kreatif dihasilkan dari 
interaksi sosial. 
6.3 Proses Kreatif Individu 

Kreatifitas individu dimulai dengan 
menginterpretasikan persoalan menggunakan 
pengetahuan awal yang dimilikinya, kemudian 
terjadi proses tumbuh pengetahuan yang dimiliki 
yaitu dengan penambahan pengetahuan dari 
perspektif yang berbeda hingga menghasilkan 
interpretasi baru dari persoalan. 
6.4 Proses Kreatif Sosial 

Kreatifitas sosial terdiri dari kreatifitas 
individu, inisiasi, pembentukan pengetahuan awal, 
pembentukan pengetahuan baru, penilaian, 
penyimpanan, transfer, penerapan dan evaluasi. 

Inisiasi. Tahap inisiatif adalah tahap 
pendefinisian target yang ingin dicapai dari proses 
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kreatif yang akan dijalankan. Sebagai inputnya 
adalah hasil dari proses kreatif pada tingkat individu 
berupa ide atau usulan. Pihak manajemen menilai 
apakah perlu dibentuk kelompok khusus untuk   
menindaklanjuti inisiatif tersebut atau 
memberikannya kepada kelompok yang sudah ada. 

Pembentukan pengetahuan awal. Inisistif 
ditindaklanjuti oleh kelompok dengan membentuk 
pengetahuan bersama berdasarkan analisa histori  
dan kondisi as-is organisasi secara internal berupa 
analisa kekuatan dan kelemahan organisasi saat ini, 
dan secara eksternal yaitu posisi terhadap pesaing. 
Hasilnya berupa pemahaman bersama mengenai 
kondisi organisasi secara utuh. Pembentukan 
pengetahuan baru. Tahap ini dilakukan dengan 
cara Spreading Activation, Re-categorization dan 
Juxtaposition. Pada tahap ini terjadi curah gagasan, 
sharing pengetahuan, dan sebagainya. Hasil pada 
tahap ini berupa beragam gagasan cara untuk 
mewujudkan inisiatif tersebut.  

Penilaian. Gagasan yang dihasilkan pada 
tahap sebelumnya dinilai, mana yang memiliki nilai 
baru dan memberikan nilai kompetitif paling tinggi 
bagi organisasi. Penyimpanan. Gagasan yang 
terbaik disepakati lalu disimpan agar dapat 
digunakan pada saat evaluasi atau pada waktu yang 
akan datang. Pada tahap ini, ide berupa tacit di 
eksplisitkan. Transfer. Tahap transfer atau 
penyebaran adalah tahapan dimana ide yang 
dihasilkan diberikan ke tempat yang akan 
memanfaatkan ide tersebut. Penerapan. Tahap 
penerapan adalah tahap dimana ide yang dihasilkan 
direalisasikan melalui proses inovasi. Evaluasi. 
Tahap evaluasi adalah tahap dimana penerapan ide 
kreatif dinilai, apakah tujuan tercapai, bagaimana 
pengaruhnya terhadap lingkungan kerja organisasi, 
dan sebagainya. Hasil dari evaluasi menjadi 
masukan pengetahuan bagi individu yang bisa 
menjadi trigger untuk proses kreatif selanjutnya. 

7. Teknologi 

Teknologi yang dimaksud pada model MPK 
adalah teknologi yang membantu individu dalam 
melakukan proses kreatif individu hingga 
menghasilkan ide kreatif, mempermudah interaksi 
antar individu dalam menyamakan persepsi dan 
proses penambahan pengetahuan dari perspektif 
yang berbeda (tahap tumbuh), dan mempermudah 
penyebaran, penyimpanan, pengaturan dan 
pemanggilan kembali pengetahuan. 
 
8. Hipotesis 

Hubungan antar konstruk yang didefinisikan 
dalam bentuk hipotesis membentuk suatu model. 
gambar 1 menunjukkan model yang diajukan pada 
penelitian ini dibangun dengan hipotesis-hipotesis 
sebagai berikut: 
H1: Teknologi informasi (TI) memiliki pengaruh 
positif kreatifitas sosial (KS). 

H2: TI memiliki pengaruh signifikan terhadap 
kreatifitas individu (KI). 
H3: Lingkungan internal (LI) memiliki pengaruh 
signifikan terhadap KI. 
H4: LI memiliki pengaruh signifikan terhadap KS. 
H5: KI memiliki pengaruh signifikan terhadap KS 
H6: KS memiliki pengaruh signifikan terhadap 
keunggulan bersaing organisasi (KO). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Pengujian Model 

Pengumpulan data dilakukan menggunakan 
surey secara online kepada responden dengan 
kriteria pernah terlibat alam kerja tim dan Model 
diuji dengan menggunakan metode stuctural 
equation model (SEM). Data dihitung menggunakan 
metode maximum likelihood dengan 44 indikator, 
maka jumlah responden yang diperlukan adalah 
sebanyak 5 x 44 = 220 orang (Bentler dan Chou 
(1987) dalam [20]). 

Sebelum melakukan uji lapangan untuk 
mendapatkan data sesungguhnya, kuisioner disusun 
melalui uji pakar yaitu meminta penilaian pakar 
mengenai butir soal kuisioner, dan uji pilot yaitu 
pengujian kepada orang yang dianggap memahami 
tema penelitian. Responden pada pengujian ini 
sebanyak 24 orang. 

Pengumpulan data dilakukan melalui survey 
online. Jumlah responden yang menjawab secara 
valid sebanyak 108 orang. 

 
10. Hasil dan Pembahasan 

Oleh karena jumlah responden tidak memenuhi 
batas minimal, maka dilakukan boostraping data 
yaitu menciptakan responden maya hingga 
memenuhi syarat kebutuhan, berdasarkan pola 
responden sesungguhnya. 

Dari 44 pertanyaan yang diajukan, 29 terbukti 
valid. Dari kelima konstruk yang diajukan, konstruk 
kreatifitas individu memiliki reliabilitas yang buruk, 
selebihnya memiliki reliabilitas baik. 

Pengujian terhadap hipotesis yang diajukan 
menunjukkan bahwa semua hipotesis yang diajukan 
dapat diterima (signifikan), kecuali hipotesis ketiga 
yaitu lingkungan internal memiliki pengaruh 
signifikan terhadap kreatifitas individu. Hal ini 
mungkin disebabkan faktor dominan yang 
mempengaruhi kreatifitas individu adalah latar 
belakang pendidikan, pengalaman dan hal-hal lain 
yang bersifat individu, sementara pertanyaan yang 
diajukan bersifat organisasi, yaitu organisasi saya 
memiliki manajemen sumber daya manusia yang 

TI LI

KOKSKI

Gambar 1. Model MPK 
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dapat meningkatkan kreatifitas organisasi, organisasi 
saya memotivasi karyawan untuk kreatif, organisasi 
saya memiliki iklim kerja yang membangkitkan ide-
ide kreatif karyawan. Tabel 3 menunjukkan hasil 
pengujian hipotesis. 

Adapun uji kecocokan (Goodness of Fit) 
menunjukkan model yang dibangun bernilai baik 
pada 8 jenis pengujian dari 15 jenis pengujian. 

 

Tabel 3. Hasil pengujian hipotesis 
Hipotesis  Estimasi Nilai-t Kesimpulan  
1: TI->KS 0.28 3.25 Signifikan
2: TI ->KI 0.51 3.92 Signifikan
3: LI->KI 0.07 0.62 Tidak 

Signifikan  
4: LI->KS 0.55 6.49 Signifikan
5: KI->KS 0.18 2.94 Signifikan
6: KS->KO 0.61 6.14 Signifikan

 

11. Kesimpulan dan Saran 
Hasil perhitungan menunjukkan model 

manajemen pengetahuan fokus pada proses kreatif 
terdiri dari konstruk kreatifitas individu, kreatifitas 
sosial, teknologi informasi, lingkungan internal dan 
keunggulan bersaing organisasi.  

Model perlu diujicobakan pada responden yang 
lebih banyak atau minimal 220 orang. 
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Abstrak 

Vehicle Routing Problem (VRP) merupakan model masalah transportasi yang mengundang banyak minat 
ilmuwan komputer, yang bertujuan untuk mencari rute optimal untuk sejumlah kendaraan dalam melayani 
sejumlah customer. VRP memiliki banyak varian sehingga dapat memodelkan bermacam-macam masalah 
transportasi, logistik dan distribusi. Penelitian ini membahas tentang tiga varian utama VRP, yaitu Capacitated 
VRP (CVRP), Split Delivery VRP (SDVRP), dan VRP with Time Windows (VRPTW). Tiga varian ini merupakan 
varian dasar dari VRP yang merupakan dasar dari perumusan varian-varian VRP yang lain. Sehingga ketiga 
varian tersebut sangat cocok untuk diterapkan dalam sistem distribusi barang. VRP dapat diselesaikan dengan 
menggunakan beberapa metode, yaitu metode pasti (exact methods), metode heuristik, dan metode 
metaheuristik. Dan masing-masing metode tersebut mempunyai algoritma yang dapat digunakan, yaitu Brute-
force Search yang termasuk exact methods, Nearest Neighbor Insertion (NNI) yang termasuk metode heuristik, 
dan Ant Colony Optimization (ACO) yang termasuk metode metaheuristik. Aplikasi pendukung dibuat pada 
penelitian ini dapat menyelesaikan tiga varian VRP diatas, yaitu CVRP, SDVRP, dan VRPTW. Penelitian ini 
membandingkan antara ketiga metode yang digunakan, yaitu Brute-force Search, NNI, dan ACO. Penelitian ini 
menunjukan bahwa ACO dapat menghasilkan solusi yang lebih mendekati optimal dibandingkan dengan Brute-
force Search dan NNI. 
 
Kata kunci : Vehicle Routing Problem, CVRP, SDVRP, VRPTW, Ant Colony Optimization, Ant Colony System. 
 
 
 
 
 
1. Pendahuluan 
 

Transportasi merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari semua sektor industri. Hal itu 
dikarenakan hampir semua sektor industri selalu 
mencakup proses distribusi dan logistik. 
Transportasi selalu memakan biaya, dan oleh karena 
itu mempengaruhi biaya produksi dan distri-busi 
hingga 10-20% dari total biaya suatu produk. Oleh 
karena itu, efisiensi di bidang transportasi sangat 
penting dan dapat secara signifikan mengurangi total 
biaya produksi dan distribusi.  

Untuk mencapai  pemakaian sarana 
transportasi yang ideal, diperlukan suatu model, 
yang dapat menggambarkan berbagai masalah dalam 
bidang transportasi. Selain itu, diperlukan metode 
atau algoritma untuk menyelesaikan model masalah 
tersebut. Dengan permodelan masalah tersebut, akan 
memudahkan pencarian solusi (karena dapat 
dikerjakan oleh komputer dengan menggunakan 

algoritma tertentu) untuk menemukan rute untuk 
sejumlah kendaraan dengan biaya minimal. 

Vehicle Routing Problem (VRP) adalah suatu 
model yang memiliki banyak varian, yang 
menggambarkan masalah transportasi sebagai model 
graf, yang bertujuan untuk menemukan rute dengan 
biaya minimum untuk pengiriman suatu produk 
kepada sejumlah customer di beberapa lokasi yang 
berbeda, dengan menggunakan beberapa kendaraan. 
Setelah diperkenalkan pada tahun 1959 oleh Dantzig 
dan Ramser melalui makalah mereka yang berjudul 
”The Truck Dispatching Problem”, telah banyak 
metode atau algoritma yang dipakai atau diadaptasi 
untuk memecahkan VRP dan varian-variannya. 
Yang membuat VRP menarik untuk dibahas adalah 
model masalah yang metodenya dapat 
diimplementasikan ke aplikasi yang sangat 
fungsional di dunia nyata. 

 
 

No Makalah : 291
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2. Capacitated Vehicle Routing Problem 
(CVRP) 

 
Vehicle Routing Problem (VRP) memiliki 

bentuk dasar yang biasa disebut Capacitated Vehicle 
Routing Problem (CVRP), adalah formulasi dari dua 
masalah optimasi yang cukup terkenal, yaitu 
Travelling Salesman Problem (TSP) dan Bin 
Packing Problem (BPP), dan merupakan masalah 
optimasi untuk menemukan rute dengan biaya 
minimal (minimum cost) untuk sejumlah kendaraan 
(vehicles) dengan kapasitas tertentu yang homogen 
(homogeneous fleet), yang melayani permintaan 
sejumlah customer yang kuantitas permintaannya 
telah diketahui sebelum proses pengiriman 
berlangsung. 

 

 
Gambar 1 

Contoh Kasus CVRP 
 

Diberikan contoh kasus sederhana yang 
representasi grafnya dapat dilihat pada gambar 1. 
Terdapat 8 customer yang harus dilayani. Kendaraan 
yang tersedia di central depot adalah 3. Kapasitas 
maksimum tiap kendaraan adalah 10 satuan. 
Node/vertex adalah central depot  (C0)  dan 
customer (C1-C8). Angka di dalam node adalah 
kuantitas permintaan customer (demand). Angka di 
edge (edge weight) adalah biaya perjalanan antara 
dua node yang dihubungkan edge tersebut. Tidak 
semua edge digambar pada representasi graf, karena 
akan menjadi terlalu rumit jika semua edge 
digambar. 

Dari permasalahan CVRP diatas, solusi yang 
dicari adalah rute untuk 3 kendaraan, yang melayani 
8 customer, dengan total biaya perjalanan minimal, 
dan tidak boleh melanggar batasan kapasitas 
maksimum kendaraan. Solusi optimal untuk contoh 
masalah diatas dapat dilihat di gambar 2. 

Edge-edge yang berwarna merah adalah rute 
kendaraan pertama, yang melayani customer 1 dan 
2. Edge-edge yang berwarna biru adalah rute 
kendaraan kedua, yang melayani customer 3, 4, dan 
5. Sedangkan edge-edge berwarna hijau 

merepresentasikan rute kendaraan ketiga, yang 
melayani customer 6, 7, dan 8. Untuk detail rute 
dapat dilihat dibawah ini. 

Rute kendaraan 1 = 0-1-2-0 
Rute kendaraan 2 = 0-3-4-5-0 
Rute kendaraan 3 = 0-6-7-8-0 
Total biaya   = 30 satuan 
 
Cara menghitung total biaya adalah dengan 

menjumlahkan semua edge weight  (biaya 
perjalanan) yang merupakan bagian dari rute 
kendaraan. Kendaraan pertama menempuh 
4+2+5=11, kendaraan kedua menempuh 
4+1+1+4=10, dan kendaraan ketiga menempuh 
3+1+1+4=9. Total biaya adalah 11+10+9=30 satuan. 

 

 
Gambar 2 

Solusi Kasus CVRP 
 
3. Split Delivery Vehicle Routing Problem 

(SDVRP) 
 

Split Delivery Vehicle Routing Problem 
(SDVRP) adalah salah satu varian dari Vehicle 
Routing Problem yang menghapus salah satu 
constraint yang mendefinisikan VRP, yaitu tiap 
customer harus dilayani oleh satu kendaraan saja. 
Pada SDVRP, satu customer dapat dilayani oleh 
lebih dari satu kendaraan. Dengan demikian definisi 
dari SDVRP adalah masalah pencarian rute optimal 
atau rute dengan biaya minimum untuk sejumlah 
kendaraan yang melayani permintaan pengiriman 
barang oleh sejumlah customer yang kuantitas 
barangnya telah ditentukan sebelumnya, dan barang 
permintaan suatu customer dapat dimuat terpisah 
(di-split) di beberapa kendaraan. 

Diberikan contoh kasus sederhana yang 
representasi grafnya dapat dilihat pada gambar 3. 
Terdapat 3 kendaraan yang tersedia di suatu central 
depot untuk melayani 8 customer. Kapasitas 
maksimum kendaraan adalah 10 satuan. Terdapat 1 
customer yang memesan barang melebihi kapasitas 
maksimum kendaraan, yang membuat customer 
tersebut harus dilayani oleh 2 kendaraan (split 
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delivery). Vertex yang berwarna merah adalah 
central depot. Vertex yang berwarna biru 
merepresentasikan customer yang dilayani oleh lebih 
dari satu kendaraan (split delivery). Angka-angka 
yang terdapat di dalam vertex merepresentasikan 
kuantitas permintaan customer (demand). Angka 
yang terdapat pada edge (edge weight) adalah biaya 
perjalanan antara dua lokasi yang dihubungkan edge 
tersebut, yang satuannya dapat berupa jarak, waktu, 
atau satuan lainnya. 

 

 
Gambar 3 

Contoh Kasus SDVRP 
 

Dari contoh kasus SDVRP yang telah 
dijabarkan diatas, solusi yang dicari adalah rute 
optimal atau rute dengan biaya minimal untuk 3 
kendaraan dalam melayani 8 customer, yang salah 
satunya memesan barang diatas kapasitas maksimum 
kendaraan. Customer C5 (vertex berwarna biru) 
memesan barang dengan kuantitas 11 satuan, yang 
melebihi kapasitas maksimum kendaraan sebesar 10 
satuan. Oleh karena itu customer C5 akan dilayani 
oleh 2 kendaraan. Solusi optimal untuk contoh 
masalah diatas dapat dilihat di gambar 4. 

 

 
Gambar 4 

Solusi Kasus SDVRP 
 

Edge-edge yang berwarna coklat adalah rute 
kendaraan pertama, yang melayani customer 1, 2, 
dan 8. Edge-edge yang berwarna hijau adalah rute 
kendaraan kedua, yang melayani customer 3, 

sebagian permintaan customer 5 sebesar 5 satuan, 
dan 6. Sedangkan edge-edge berwarna oranye 
merepresentasikan rute kendaraan ketiga, yang 
melayani customer 4, sisa permintaan customer 5 
sebesar 6 satuan, dan 7. Untuk detail rute dapat 
dilihat dibawah ini. 

Rute #1 : C8 – C1 – C2  
Rute #2 : C3 – C5 (5) – C6  
Rute #3 : C4 – C5 (6) – C7  
Cost 55 
 
Cara menghitung total biaya adalah dengan 

menjumlahkan semua edge weight  (biaya 
perjalanan) yang merupakan bagian dari rute 
kendaraan. Kendaraan pertama menempuh 
4+3+2+4=13, kendaraan kedua menempuh 
5+8+4+6=23, dan kendaraan ketiga menempuh 
3+5+7+4=19. Total biaya adalah 13+23+19=55 
satuan. 
 
4. Vehicle Routing Problem with Time 

Windows (VRPTW) 
 

Vehicle Routing Problem with Time Windows 
adalah turunan dari Capacitated Vehicle Routing 
Problem dengan tambahan properti time windows 
yang diasosiasikan pada tiap-tiap customer dan 
central depot. Time windows yang diasosiasikan 
pada tiap customer adalah range waktu dimana 
customer dapat menerima barang kiriman. Time 
windows yang diasosiasikan pada central depot 
adalah range waktu antara semua kendaraan 
memulai rute dan waktu paling lambat untuk 
mengakhiri rute. 

Time windows terdiri dari waktu buka dan 
waktu tutup customer dan central depot. Jika suatu 
customer buka pukul 7-10 pagi, maka kendaraan 
harus sampai ke customer tersebut sebelum jam 10 
pagi. Jika kendaraan tersebut sampai sebelum pukul 
7 pagi, maka kendaraan tersebut harus menunggu 
sampai waktu itu untuk mulai melayani customer. 
Pada varian ini juga diperkenalkan istilah service 
time (waktu pelayanan), yang merepresentasikan 
waktu yang dibutuhkan untuk melayani suatu 
customer. Service time dapat berupa waktu yang 
dibutuhkan untuk menurunkan barang dari suatu 
kendaraan. 
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Gambar 5 

Contoh Kasus VRPTW 
Time windows yang dijabarkan diatas 

merupakan single time windows (satu interval). Pada 
kasus lain, terdapat kemungkinan bahwa interval 
lebih dari satu, yang biasa disebut multiple time 
windows. Contoh dari kasus ini adalah sebuah toko 
yang buka pada jam 7-11 pagi (interval pertama) dan 
jam 3-6 sore (interval kedua). Jika tiap kendaraan 
“harus” sampai di suatu customer sebelum customer 
itu tutup, maka time windows yang dipakai tergolong 
sebagai hard. Jika kendaraan “boleh” sampai setelah 
customer tutup, tetapi harus membayarkan sejumlah 
denda/penalti, maka time windows tergolong sebagai 
soft. 

Diberikan contoh kasus sederhana yang 
representasi grafnya dapat dilihat pada gambar 5. 
Terdapat 7 customer yang harus dilayani. Kendaraan 
yang tersedia di central depot adalah 2. Kapasitas 
maksimum tiap kendaraan adalah 10 satuan. Vertex-
vertex merepresentasikan central depot dan semua 
customer. C0 merepresentasikan central depot, 
sedangkan C1-C7 merepresentasikan customer yang 
dilayani. Angka yang berada di dalam vertex 
merepresentasikan akhir dari time windows (end). 
Edge weight (angka yang berada di tiap-tiap edge) 
merepresentasikan biaya perjalanan yang berupa 
waktu perjalanan antara 2 lokasi yang dihubungkan 
oleh edge tersebut dalam suatu satuan waktu. 
Berikut ini diberikan grafik rentang time windows 
masing-masing customer dan central depot. 

 

 
Gambar 6. Time Windows 

 
Garis horizontal pada grafik di gambar 6 

menunjukkan garis waktu. Sedangkan garis vertikal 
menunjukkan indeks customer, mulai dari central 
depot (0) sampai dengan customer ke 7. Batang 
horizontal yang berwarna biru muda pada grafik 
tersebut menunjukkan rentang waktu antara waktu 
buka dan tutup para customer dan central depot. 
Waktu awal keberangkatan kendaraan adalah waktu 
awal time windows dari central depot, yaitu 0. Untuk 
representasi graf dari contoh kasus yang diberikan 
dapat dilihat pada gambar 7. 

 

 
Gambar 7 Solusi Kasus VRPTW 

 
Dari permasalahan yang telah dijabarkan, 

solusi yang dicari adalah rute  optimal atau rute 
dengan total waktu perjalanan minimal untuk dua 
kendaraan yang berangkat dari central depot untuk 
melayani 7 customer yang masing-masing memiliki 
time windows.  
Rute dari kendaraan pertama direpresentasikan oleh 
edge-edge yang berwarna biru, sedangkan rute dari 
kendaraan kedua direpresentasikan oleh edge-edge 
yang berwarna hijau. Untuk detail rute dapat dilihat 
dibawah ini. 

Rute #1 : C4 – C3 – C2 – C1 
Rute #2 : C5 – C6 – C7  
Cost 47 
 
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

diagram di gambar 8. 
 

 
Gambar 8 Diagram Solusi VRPTW 
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Cara menghitung total biaya adalah dengan 
menjumlahkan semua edge weight  (biaya 
perjalanan) yang merupakan bagian dari rute 
kendaraan. Kendaraan pertama menempuh 
8+5+4+2+6=25, dan kendaraan kedua menempuh 
5+6+6+5=22. Total biaya adalah 25+22=47 satuan. 

 
5. Metode Penyelesaian VRP  
 

Metode penyelesaian VRP dibagi menjadi tiga 
kategori, yaitu metode pasti (exact methods), metode 
heuristik, dan metode metaheuristik. Metode-metode 
yang dibahas pada penelitian ini adalah:  
 
5.1 Brute Force Search 
 

Metode penyelesaian masalah yang sangat 
umum dan sederhana, yang secara sistematis 
membangun (generate) semua kemungkinan 
kandidat solusi dari suatu masalah dan mengecek 
(test) apakah tiap kandidat itu valid, dan mengambil 
satu kandidat valid pertama yang ditemukan atau 
kandidat terbaik (untuk masalah optimasi) sebagai 
solusi. 
 
5.2 Nearest Neighbor Insertion (NNI) 
 

Cara kerja metode ini adalah sebagai berikut. 
Pertama-tama, semua rute kendaraan masih kosong. 
Dimulai dari rute kendaraan pertama, metode ini 
memasukkan (insert) satu persatu customer terdekat 
(nearest neighbor) yang belum dikunjungi ke dalam 
rute, selama memasukkan customer tersebut ke 
dalam rute kendaraan tidak melanggar batasan 
kapasitas maksimum kendaraan tersebut (atau 
batasan-batasan yang dijabarkan oleh varian VRP 
yang lain). Kemudian proses yang sama juga 
dilakukan untuk kendaraan-kendaraan berikutnya, 
sampai semua kendaraan telah penuh atau semua 
customer telah dikunjungi. 
 
5.3 Ant Colony Optimization (ACO) 
 

ACO adalah suatu metode penyelesaian 
masalah optimasi yang berupa kumpulan beberapa 
algoritma yang menggunakan teknik probabilistik 
dan prinsip komunikasi koloni semut dalam mencari 
makanan. Algoritma ACO yang dipakai untuk 
menyelesaikan 3 varian VRP dalam aplikasi yang 
dibuat untuk penelitian ini adalah Ant Colony 
System (ACS). 

Terinspirasi oleh cara koloni semut dalam 
mencari rute ke sumber makanan, metode ini meniru 
sistem komunikasi koloni semut yang meninggalkan 
zat kimia yang disebut feromon di rute-rute 
perjalanan mereka. Semut yang menemukan sumber 
makanan, akan meninggalkan feromon di rute saat 
kembali ke koloninya. Semut lain yang mencium 
feromon di suatu rute, akan cenderung untuk 

mengikuti rute tersebut jika kandungan feromon 
cukup padat. Semakin padat kandungan feromon 
pada suatu rute, semakin besar kemungkinan semut 
lain mengikuti rute tersebut. Feromon akan 
mengalami penguapan seiring berjalannya waktu. 
Rute yang pendek akan mengandung feromon yang 
cukup padat, karena waktu yang digunakan untuk 
pulang-pergi (tiap kali pulang ke koloninya, semut 
selalu meninggalkan feromon) dari koloni ke sumber 
makanan lebih sedikit, yang menyebabkan 
penguapan feromon menjadi minimal. Selain 
feromon, yang juga mempengaruhi semut dalam 
memilih rute adalah visibility. Visibility merupakan 
naluri semut untuk menemukan rute terdekat menuju 
sumber makanan ataupun kembali ke koloninya. 
Dua komponen penting ini, yaitu feromon dan 
visibility, akan digunakan ACO sebagai komponen 
utama. 
 
6. Uji Coba 
 

Proses ujicoba akan dilakukan pada dataset 
yang merupakan open problem. Untuk varian CVRP 
dan SDVRP, dataset yang digunakan adalah dataset 
yang mempunyai format TSPLIB. Untuk CVRP, 
akan digunakan dataset dari Augerat (et. al.), 
sedangkan untuk SDVRP, akan digunakan dataset 
buatan sendiri, karena belum adanya open problem 
untuk varian ini. Sedangkan untuk VRPTW, dataset 
yang digunakan adalah dataset dari Solomon yang 
memiliki format tersendiri. Hasil ujicoba ketiga 
metode terhadap CVRP dapat dilihat pada tabel 1. 

Untuk metode ACS, setting parameter yang 
digunakan adalah 1000 iterasi, 20 semut artifisial, 
beta = 2, p (evaporation rate) = 0,1 (10%), dan q0 
(probabilitas exploitation) = 0,9 (90%). Untuk tiap 
masalah, metode ACS dijalankan 10 kali, dan 
diambil satu solusi dengan cost minimum. Setting 
parameter ini juga berlaku untuk varian SDVRP dan 
VRPTW. 
Tabel 1Hasil Ujicoba CVRP 

Instance 
Solution Cost 

Best 
Known

Brute 
Force 

NNI ACS 

CVRP-n8-k3 375 375 375 375 
CVRP-n10-k3 455 455 477 455 

A-n32-k5 784 - 961 789 
B-n41-k6 829 - 1184 834 
A-n65-k9 1177 - 1465 1250 

 
Dari hasil yang ditampilkan di tabel 1, dapat 

dilihat bahwa ACS yang termasuk dalam metode 
metaheuristik, merupakan metode yang terbaik 
dalam memberikan solusi untuk varian CVRP jika 
dibandingkan Brute-Force Search dan NNI. Metode 
ACS mampu memberikan solusi yang optimal untuk 
2 instance yang dibuat sendiri, dan solusi yang 
mendekati optimal untuk 9 instance dari dataset 
yang dibuat Augerat et. al. dengan format TSPLIB. 
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Tabel 2. Hasil Ujicoba SDVRP 

Instance 
Solution Cost 

Brute 
Force 

NNI ACS 

SDVRP-n8-k3 481 513 481 
SDVRP-n10-k3 421 486 421 
SDVRP-n32-k7 - 1265 1135 
SDVRP-n65-k11 - 1915 1525 

 
Dari hasil proses testing yang dapat dilihat 

pada tabel 2, dapat disimpulkan bahwa metode ACS 
bekerja lebih efektif dibanding metode Brute Force 
dan NNI. Karena tidak diketahuinya solusi optimal 
dari masalah yang dibuat, tidak ada perbandingan 
antara solusi yang dihasilkan ketiga metode dengan 
solusi terbaik yang ditemukan (best known). 
 
Tabel 5.3 Hasil Testing VRPTW 

Instance 
Solution Cost 

Best 
Known 

Brute 
Force 

NNI ACS 

VRPTW-n7 375 375 - 375 
VRPTW-n10 485 485 - 485 
C101 (25) 192 - 480 192 
R106 (50) 794 - 1268 864 
RC108 (100) 1176 - 1697 1251 

 
Dari hasil testing yang dapat dilihat pada tabel 

3, dapat disimpulkan bahwa performa metode ACS 
jauh lebih baik dibandingkan dengan NNI dan Brute 
Force Search. Metode NNI menghasilkan solusi 
yang sangat jauh dari solusi terbaik yang ditemukan. 
Metode Brute Force Search hanya mampu 
menghasilkan solusi untuk masalah dengan skala 
kecil. Metode ACS menghasilkan solusi yang 
mendekati optimal. 
 
7. Kesimpulan 
 

Dari hasil pengamatan yang dilakukan untuk 
setiap tahap yang dilewati dalam pembuatan 
penelitian ini, maka dapat ditarik beberapa 
kesimpulan seperti berikut: 
 VRP merupakan masalah yang lebih kompleks dan 

sulit jika dibandingkan TSP dan BPP. Metode 
pasti dapat menyelesaikan masalah TSP dan BPP 
dengan skala yang relatif besar, sedangkan 
masalah VRP skala menengah ada yang belum 
dapat diselesaikan oleh metode pasti. 

 Metode Brute-Force Search hanya dapat 
menyelesaikan masalah VRP dengan skala kecil. 
Hal ini dikarenakan metode ini menelusuri setiap 
kandidat solusi yang jumlahnya menjadi sangat 
besar dengan bertambahnya skala masalah. 

 Metode NNI dapat membutuhkan waktu 
komputasi yang sangat sedikit, tetapi tidak mampu 
memberikan solusi yang mendekati optimal untuk 
masalah berskala besar. Penggunaan heuristik yang 
sangat sederhana menyebabkan kualitas solusi 
yang dihasilkan metode NNI menjadi semakin 

jauh dari optimal seiiring bertambahnya skala 
masalah VRP yang diselesaikan. 

 Metode ACO merupakan metode penyelesaian 
terbaik jika dibandingkan dengan Brute-Force 
Search dan NNI. Metode ACO mampu 
menyelesaikan masalah VRP berskala besar dan 
mampu menghasilkan solusi yang mendekati 
optimal. Selain itu waktu komputasi atau jumlah 
iterasi ACO dapat diatur sesuai dengan sumber 
daya waktu yang dimiliki. 
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Abstrak 
Diagnosis merupakan proses identifikasi OPT, sehingga ditemukan nama OPT-nya. Identifikasi dapat dilakukan 
terhadap gejala yang timbul maupun terhadap penyebab penyakit. Diagnosis merupakan sebuah proses, yang 
berarti membutuhkan waktu. OPT yang pernah dilaporkan dalam pustaka, relatif mudah dan cepat dalam 
diagnosis. Sedangkan yang belum pernah dilaporkan dalam pustaka relatif sulit dan proses diagnosisnya 
memerlukan waktu yang lama. Untuk mendiagnosa adanya serangan hama awal organisme dan nutrisi tanaman 
yang dibutuhkan program sistem pakar komputer. Sistem Pakar adalah program komputer yang biasanya disusun 
dalam bentuk basis pengetahuan, mesin inferensi dan user interface. Berdasarkan penelitian terdahulu, penelitian 
ini disusun untuk membangun sistem pakar diagnosis serangan organisme penyakit dan hara pada tanaman padi 
menggunakan metode pohon keputusan dan inferensi forward chaining. Kesimpulan yang dihasilkan adalah 
Diagnosis Organisme Pengganggu Tanaman bisa dilakukan dengan menggunakan Sistem Pakar menggunakan 
Representasi Pengetahuan Tree dengan Metode Inferensi Forward Chaining. 
  
Kata Kunci: Organisme pengganggu tanaman, sistem pakar, pohon keputusan, forward chaining 

 
 

1. Pendahuluan 
1.1. Latar Belakang  

Padi merupakan makanan pokok sebagian 
besar penduduk di Indonesia. Berdasarkan data dari 
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, serangan 
Organisma Pengganggu dan Hara Tanaman utama 
di tahun 2007 hampir meluas sekitar 73.827 ha atau 
puso 345 ha. Biarpun lebih rendah dibandingkan 
MH pada tahun 2006 yaitu 96.624 ha atau puso 
345 tetapi lebih tinggi dibandingkan rerata 5 tahun 
pada periode yang sama. Serangan Organisme 
Pengganggu dan Hara Tanaman penting lainnya 
seperti BLB atau kresek pada MH 2006/2007 
tercatat seluas 15.586 ha. Begitu  pula hama 
belalang Kembara menyerang seluas 5.035 ha atau 
puso 3.230 ha.  
 Dikarenakan pakar bidang tanaman padi 
sawah sangat terbatas jumlahnya dan lokasi pun 
tersebar berjauhan maka diperlukan suatu program 
perangkat lunak system pakar berbasis web yang 
bisa menggantikan kemampuan seorang pakar 
dalam mendiagnosis Organisme Pengganggu dan 
Hara Tanaman yang bisa diakses dari manapun. 

Pada penelitian ini, kemampuan para 
pakar bidang pertanian diakuisisi ke dalam 
program perangkat lunak sistem pakar yang 
digunakan untuk mendeteksi organisme 
pengganggu tanaman kemudian, Organisme 
Pengganggu dan Hara Tanaman yang terdiri dari 3 
jenis yaitu hama, penyakit, dan hara 
direpresentasikan dalam bentuk pohon keputusan. 
Yang merepresentasikan antara gejala dan 
penyebabnya. Simpul internalnya berupa 

Organisme Pengganggu dan Hara Tanaman, dan 
hasil tes yang berupa atribut adalah gejala 
serangannya (keadaan akar, batang dan daun) yang 
dimasukkan kedalam workplace. Hasil akuisisi 
pengetahuan untuk menyusun kesimpulan 
Organisme Pengganggu dan Hara Tanaman apa 
yang menyerangnya dan untuk menentukan 
pengendaliannya. 
 
 
2.2. Dasar Teori 
2.2.1. Organisme Pengganggu dan Hara 
Tanaman  
Organisme Pengganggu dan Hara Tanaman padi 
sawah terdiri dari 32 jenis [2] 
. 
2.2.2. Sistem Pakar 

Sistem Pakar (Expert System) adalah 
usaha untuk menirukan seorang pakar. Biasanya 
Sistem Pakar berupa perangkat lunak pengambil 
keputusan yang mampu mencapai tingkat performa 
yang sebanding seorang pakar dalam bidang 
problem yang khusus dan sempit. Ide dasarnya 
adalah: kepakaran ditransfer dari seorang pakar 
(atau sumber kepakaran yang lain) ke komputer, 
pengetahuan yang ada disimpan dalam komputer, 
dan pengguna dapat berkonsultasi pada komputer 
itu untuk suatu nasehat, lalu komputer dapat 
mengambil inferensi (menyimpulkan, mendeduksi, 
dll.) seperti layaknya seorang pakar, kemudian 
menjelaskannya ke pengguna tersebut, bila perlu 
dengan alasan-alasannya. Sistem Pakar malahan 

No Makalah : 294
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terkadang lebih baik unjuk kerjanya daripada 
seorang pakar manusia.  
 
2.2.3. Inferensi Pohon (Tree) 

Pohon atau tree adalah salah satu metode 
yang dapat digunakan untuk membuat suatu 
pemodelan. Struktur ini memiliki sifat-sifat atau 
ciri-ciri khusus, 
dan biasanya digunakan untuk menggambarkan 
hubungan yang bersifat hirarkis antara 
elemenelemen yang ada. Contoh paling sederhana 
yang bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari 
adalah struktur organisasi dari suatu perusahaan 
serta pada silsilah keluarga. 

Secara sederhana pohon dapat 
didefinisikan sebagai kumpulan elemen yang salah 
satu elemennya disebut dengan akar (root), dan sisa 
elemen yang lain (yang disebut simpul) terpecah 
menjadi sejumlah himpunan yang saling tidak 
berhubungan satu sama lain, yang disebut dengan 
subpohon (subtree), atau juga disebut dengan 
cabang. Jika dilihat pada setiap subpohon, maka 
subpohon inipun mempunyai akar dan 
subpohonnya masing-masing. Dengan demikian 
pohon ini merupakan salah satu contoh dari bentuk 
rekursif. Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan 
gambar berikut. [12] 

 
Gambar 2.2 Pohon dengan 15 Simpul 

2.2.4. Inferensi Perantaian Maju (Forward 
Chaining) 

Pada sistem perantaian maju, fakta-fakta 
dalam dalam sistem disimpan dalam memori kerja 
dan secara kontinyu diperbarui. Aturan dalam 
sistem merepresentasikan aksi-aksi yang harus 
diambil apabila terdapat suatu kondisi khusus pada 
item-item dalam memori kerja, sering disebut 
aturan kondisi-aksi. Kondisi biasanya berupa pola 
yang cocok dengan item yang ada di dalam memori 
kerja, sementara aksi biasanya berupa penambahan 
atau penghapusan item dalam memori kerja. 

Aktivitas sistem dilakukan berdasarkan 
siklus mengenal-beraksi (recognise-act). Mula-
mula, sistem mencari semua aturan yang 
kondisinya terdapat di memori kerja, kemudian 
memilih salah satunya dan menjalankan aksi yang 
bersesuaian dengan aturan tersebut. Pemilihan 
aturan yang akan dijalankan (fire) berdasarkan 

strategi tetap yang disebut strategi penyelesain 
konflik. Aksi tersebut menghasilkan memori kerja 
baru, dan siklus diulangi lagi sampai tidak ada 
aturan yang dapat dipicu (fire), atau goal (tujuan) 
yang dikehendaki sudah terpenuhi.[12] 
 
2. Analisa dan Pembahasan 
2.1. Pengantar 

Pada bagian ini berisi deskripsi masalah 
untuk memperjelas implementasi penelitian. Pada 
publikasi yang telah lalu [9], penulis telah 
menjelaskan konsep solusi yaitu diberikan 
pandangan dari sisi diagnosis OPT (organism 
pengganggu tanaman) secara konvensional, sistem 
pakar secara umum, dan system pakar untuk 
diagnosis OPT, variabel-variabel penelitian dan 
hipopenelitian penelitian. Dengan adanya kerangka 
konsep penelitian diharapkan dapat memperjelas 
posisi penelitian yang akan dilakukan.  

 
3.2 Deskripsi Masalah 

Padi merupakan makanan pokok sebagian 
besar penduduk di Indonesia. Menurut data dari 
BPTP (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian) 
Jawa Timur tahun 2007, Organisme Pengganggu 
dan Hara Tanaman yang menyerang tanaman padi 
sawah sebanyak 37 macam dengan 73  gejala yang 
hampir sama. 
 Dikarenakan pakar bidang tanaman padi 
sawah sangat terbatas jumlahnya dan lokasi pun 
tersebar berjauhan maka diperlukan suatu program 
perangkat lunak system pakar berbasis web yang 
bisa menggantikan kemampuan seorang pakar 
dalam mendiagnosis Organisme Pengganggu dan 
Hara Tanaman yang bisa diakses dari manapun. 

Berdasarkan uraian paragraph di atas, 
maka untuk menyelesaikan permasalahan dalam 
mendeteksi organisme pengganggu tanaman 
(Organisme Pengganggu dan Hara Tanaman) 
digunakan Sistem Pakar dengan metode inferensi 
pohon (Tree) dan Forward chaining berbasis web. 
 
3. Implementasi 
3.1. Pengantar 

Dalam bagian ini berisi tentang pemetaan 
pengetahuan dari tahap sebelumnya yang telah 
diformalisasi ke dalam skema representasi 
pengetahuan yang dipilih. Pemetaan ini terdiri atas 
beberapa bagian yaitu Akuisisi pengetahuan, 
Representasi pengetahuan, Inferensi, dan 
Antarmuka pengguna. 

 
3.2. Akuisisi Pengetahuan 

Proses akuisisi pengetahuan dilakukan 
dengan cara mengumpulkan pengetahuan-
pengetahuan pokok dan aturan-aturan yang disusun 
dari gejala organisme pengganggu tanaman yang 
selanjutnya digunakan untuk menyusun 
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rekomendasi penanganan organisme pengganggu 
tanaman yang disusun berdasarkan : 
1. Gejala serangan 
2. OPT yang menyerang 
3. Obat-obat yang digunakan 

 
Tabel 5.1 Hasil Akuisisi Pengetahuan pada Gejala 

Serangan 

Kode Gejala Nama Gejala 

GJ01 Ngengat di pertanaman 

GJ02 Larva di dalam batang 

GJ09 Anakan berkurang 

GJ10 Daun berubah warna kuning 

… … 

GJ73 
Sistem perakarannya jarang atau 
sedikit, kasar, dan berwarna 
coklat gelap atau membusuk 

 
Tabel 5.2 Hasil Akuisisi Pengetahuan pada Daftar 

OPT 

No 
Kode 
OPT 

Nama OPT Nama Inggris 

1 HM01 Penggerek batang padi  Stem Borer 

2 HM02 Wereng coklat 
Brown 
Planthoper 

… … … … 

34 HM00 Belum terdefinisi 
Belum 
terdefinisi 

 
Tabel 5.3 Hasil Akuisisi Pengetahuan pada Daftar 

Obat 

Kode Obat Nama Bahan Aktif Nama Dagang 

OB-001 amitraz MITAC 

OB-002 
beauveria bassiana 
6.20 x 1010 cfu/ml BIVE AS 

… … … 

OB-000 Belum terdefinisi Belum terdefinisi 

 
3.3. Representasi Pengetahuan Tree / Pohon 

Knowledge Base atau basis pengetahuan 
merupakan inti program sistem pakar. Basis 
pengetahuan ini tersusun atas fakta yang berupa 
informasi tentang cara bagaimana membangkitkan 
fakta baru dari fakta yang sudah diketahui. Sesuai 
dengan penjelasan yang telah dipaparkan pada Bab 
2, pengetahuan ini merupakan representasi 
pengetahuan (Knowledge Representation) dan 
metode pendekatan pemikiran dari seorang pakar. 
Pada sistem pakar ini pengetahuan dibagi atas 
beberapa bagian konsep. Konsep pembagian 
pengetahuan ditunjukkan dalam Gambar 5.1 

 

G
ambar 5.2.a. Knowledge Representation Tree pada 
OPT Tanaman Padi 

 

 

Gambar 5.2.b. Knowledge Representation Tree 
pada OPT Tanaman Padi 

3.4. Rule / Aturan 
Untuk penyusunan rule atau aturan, penulis 

membuat table keputusan yang diturunkan dari tree  



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2012, STMIK - STIKOM Bali 23-25 Pebruari 2012 

1146 
 

sebelumnya. Tabel keputusan tersebut bisa dilihat 
pada table berikut ini. 

Tabel. 5.3.a. Tabel Keputusan pada Sistem Pakar 
Diagnosis OPT Padi Sawah 

No Kode_OPT GJ01 GJ02 GJ03 GJXX 

1 HM01 1 1 1 1 

2 HM02         

3 … …   … …   … 

32 PN10         
 
Dari table keputusan pada Tabel 5.3.a–g tersebut di 
atas maka dapat disusun aturan yang dapat 
ditunjukkan oleh table 5.4 berikut. 

 
Tabel 5.4. Kaidah Aturan pada Sistem Pakar 
Diagnosis OPT Padi Sawah 

No PREMIS KONKLUSI 

IF  THEN 

1 
GJ01=1 OR GJ02=1 OR 
GJ03=1 OR GJ04=1  HM01 

2 
GJ05=1 OR GJ06=1 OR 
GJ07=1   HM02 

3 
GJ08=1 OR GJ09=1 OR 
GJ10=1 OR GJ11=1  HM03 

4 
GJ04=1 OR GJ12=1 OR 
GJ13=1 OR GJ14=1   HM04 

5 
GJ15=1 OR GJ16=1 OR 
GJ17=1   HM05 

6  GJ37=1   HM06 

7  GJ18=1 OR GJ19=1   HM07 

8 
GJ20=1 OR GJ21=1 OR 
GJ22=1 OR GJ01=1  HM08 

9  GJ23=1  HM09 

10  GJ24=1 OR GJ25=1   HM10 

11 
GJ08=1 OR GJ09=1 OR 
GJ10=1 OR GJ11=1  HM11 

12 
GJ28=1 OR GJ29=1 OR 
GJ30=1   HM12 

13  GJ13=1  HM13 

14 
GJ32=1 OR GJ33=1 OR 
GJ34=1 OR GJ35=1  HM14 

15  GJ36=1  HM15 

16  GJ38=1  HM16 

17 
GJ08=1 OR GJ55=1 OR GJ 
56=1   HR01 

18 
GJ08=1 OR GJ57=1 OR 
GJ58=1 OR GJ59=1  HR02 

19 

GJ08=1 OR GJ60=1 OR
GJ61=1 OR GJ62=1 OR 
GJ63=1 OR GJ64=1 OR 
GJ65=1 OR GJ66=1  HR03 

20  GJ09=1 OR GJ67=1   HR04 

21 
GJ68=1 OR GJ69=1 OR 
GJ70=1  HR05 

22 
GJ71=1 OR GJ72=1 OR 
GJ73=1   HR06 

23  GJ39=1  PN01 

24  GJ40=1  PN02 

25  GJ41=1  PN03 

26  GJ42=1  PN04 

27  GJ43=1  PN05 

28  GJ44=1 OR GJ45=1  PN06 

29  GJ46=1 OR GJ47=1  PN07 

30 
GJ08=1 OR GJ09=1 OR 
GJ48=1  PN08 

31  GJ49=1 OR GJ50=1  PN09 

32 

GJ08=1 OR GJ51=1 OR 
GJ52=1 OR GJ53=1 OR 
GJ54=1  PN10 

33  Belum terdefinisi  HM00 

Dari Kaidah aturan pada table tersebut dan table 
keputusan yang telah dibuat sebelumnya maka 
disusun sebuah statement SQL untuk melakukan 
inferensi forward chaining untuk memperoleh hasil 
konklusi dari system pakar dengan statement 
sebagai berikut : 

"SELECT opt.kode_opt, 
 opt.nama_indonesia, 
 opt.nama_inggris  
   FROM  opt 
Inner Join rule ON opt.kode_opt = 
rule.kode_opt 
   
 WHERE ".$kd_gejala."  
Dimana $kd_gejala. adalah variable berisi 
GJXX = 1 yang menerangkan bahwa 
gejala tersebut telah menyerang tanaman. 
 

3.5. Inferensi 
Mesin inferensi merupakan komponen 

sistem pakar yang memanipulasi dan mengarahkan 
pengetahuan dari basis pengetahuan, sehingga 
tercapai  kesimpulan. Berikut ini tahapan 
pengembangan mesin inferensi dalam diagnosis 
OPT padi sawah  dimulai dengan pemilihan teknik 
inferensi dan teknik penelusuran data. 

 
3.6. Pemilihan Teknik Inferensi 

Teknik inferensi yang digunakan adalah 
teknik inferensi runut maju (forward chaining). Hal 
ini dapat dilihat saat user melakukan diagnosis 
dengan mengumpulkan fakta dari gejala gejala 
yang digunakan untuk menarik kesimpulan / 
konklusi. Hasil konklusi ini akan di-query dengan 
database obat-obatan sehingga konklusi tersebut 
menghasilkan rekomendasi penanganan yang 
lengkap beserta obat-obatannya. 

Gambar 5.3 menunjukkan Penerapan 
inferensi runut maju (forward chaining) pada 
diagnosis OPT padi sawah. 
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Gambar 5.3. Penerapan Inferensi Runut Maju 
(forward chaining) pada Sistem Pakar Diagnosis 

OPT Padi Sawah 
 

3.7. Deskripsi Alur Program 
Dalam mendeskripsikan alur program 

menggunakan dua pendekatan yaitu program flow 
chart dan data flow diagram (DFD). Program flow 
chart digunakan untuk mendeskripsikan 
mekanisme kerja aplikasi sistem pakar yang 
dirancang, sedangkan data flow diagram digunakan 
untuk mendeskripsikan proses aliran data yang ada 
dalam aplikasi sistem pakar yang penulis rancang. 

 
3.7.1. Flowchart Program 

Flowchart sistem pakar diagnosis OPT 
padi sawah  dapat dilihat pada gambar 5.4. 

 

Menu utama

Input Gejala

Hasil 
Diagnosis

Basis 
Pengetahuan

Mulai

Basis Aturan

Mesin 
Inferensi

Validasi Login

Login

Menu Pakar

Kelola Data

Yes

No

Tampil Kelola 
Data

Lingkungan User Lingkungan Inferensi Lingkungan Pakar

Gambar 5.4. Flow Chart Program Diganosis OPT 
Padi Sawah 

 
3.8. Implementasi 

Pada tahap ini data-data hasil perancangan 
pada tahap sebelumnya dimasukkan ke dalam 
sistem komputerisasi. Tahap paling awal dalam 
implementasi adalah melakukan perancangan 
struktur menu sistem. Menu sistem terdiri atas 
menu lingkungan pakar dan lingkungan user. 
 
3.8.1. Struktur Menu 

Struktur menu digambarkan dalam dua 
lingkungan, yaitu : lingkungan pakar dan 
lingkungan pemakai. Berikut gambaran struktur 

menu sistem pakar diagnosis OPT Padi Sawah 
yang dapat dilihat pada Gambar 5.20. 

 
3.8.1.1. Struktur Menu pada Lingkungan 

Pakar  
Pada Gambar 5.20 menunjukkan struktur 

menu pakar terdapat dua bagian besar yaitu menu 
Kelola Data dan Basis Pengetahuan. Pada menu 
Kelola Data terdapat menu Tambah dan 
Ubah/Hapus Data serta Ubah Rule sedangkan pada 
Basis Pengetahuan hanya berupa daftar gejala, 
OPT, dan obat saja.  
 Struktur Menu pada Lingkungan User 

 

 

Gambar 5.19 Struktur Menu Sistem Pakar OPT 
Tanaman Padi 

 
3.9. Antarmuka  

Antarmuka (user interface) berfungsi 
sebagai jembatan penghubung antara user dan 
sistem untuk berinteraksi. Dalam perancangan 
antarmuka perancang antarmuka dituntut untuk 
membuat antarmuka yang mudah dimengerti oleh 
pengguna sehingga penggunaan aplikasi akan lebih 
interaktif. Menu Utama 
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Gambar 5.20 Tampilan Menu Utama 
4. Penutup  
5.1. Kesimpulan  

Penelitian ini menghasilkan sebuah 
rancangan dan implementasi Sistem Pakar 
Diagnosis Organisme Pengganggu Tanaman 
Menggunakan Representasi Pengetahuan Tree 
dengan Metode Inferensi Forward Chaining. Dari 
perancangan dan implementasi system pakar ini 
maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut : 
1. Diagnosis Organisme Pengganggu Tanaman 

bisa dilakukan dengan menggunakan Sistem 
Pakar 

2. Sistem Pakar Diagnosis Organisme 
Pengganggu Tanaman bisa diselesaikan 
menggunakan Representasi Pengetahuan Tree 
dengan Metode Inferensi Forward Chaining. 

 
5.2. Saran 

Dari hasil perancangan dan implementasi 
Sistem Pakar Diagnosis Organisme Pengganggu 
Tanaman Menggunakan Representasi Pengetahuan 
Tree dengan Metode Inferensi Forward Chaining 
ini sudah menunjukkan kesesuaian antara basis 
pengetahuan dari pakar dan program system pakar 
yang ada. Namun penelitian ini masih memerlukan 
adanya pengembangan dan penyempurnaan antara 
lain sebagai berikut :  
1. Diperlukan adanya penelitian untuk menguji 

system pakar yang diimplementasikan 
menggunakan obyek varitas yang berbeda. 

2. Diperlukan adanya interaksi dengan metode 
yang lain seperti pengolahan citra dalam hal 
input data gejala untuk diintegrasikan dengan 
system pakar ini. 
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Abstrak 

Pemerataan pendidikan di Indonesia khususnya di Kabupaten Gunung Kidul dirasa masih kurang, baik dari segi 
persebaran sekolah, maupun fasilitas, halini yang menyebabkan perlunya suatu sistem pendukung keputusan 
yang tepat untuk membantu pemerintah dalam menyelesaikan masalah ini. Dengan adanya Sisten Informasi 
Geografis (SIG) mungkin akan membantu pemerintah untuk menangani permasalahan tersebut. Dalam membuat 
SIG, ada beberapa data yang akan diolah yaitu, persebaran sekolah,  jumlah penduduk 7 – 13 tahun, dan fasilitas 
sekolah di Kabupaten Gunung Kidul. Data tersebut akan diolah menggunakan Sistem Infrensi Fuzzy (SIF). Hasil 
dari pengolahan tersebut akan menghasilkan nilai – nilai yang ada akan dirubah kedalam bentuk warna. Warna – 
warna tersebut akan mengisi lokasi- lokasi yang terdapat pada peta, sehingga menjadi Sistem Pendukung 
Keputusan (SPK) dari peta tersebut. Hasil dari penelitian menunjukkan kurang meratanya pendidikan di 
Kabupaten Gunung Kidul contohnya Kec. Semanu disana penduduk lebih banyak dari pada jumlah sekolah yang 
ada. Disinilah  SIG ini berperan sebagai sistem pendukung keputusan untuk pemerintah Kabupaten Gunung 
Kidul. 

Kata kunci :Pemerataan, Persebaran, Fasilitas, Guru, SIG, Infrensi, Fuzzy, SPK. 

 

 

1. Pendahuluan 
1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang 
menerapkan 9 tahun sebagai minimal dari 
pendidikan yang harus didapatkan setiap 
penduduk.Dengan penerapan sistem tersebut 
seharusnya tidak terlepas dari pemerataan 
pendidikannya.   

Kab. Gunung Kidul merupakan sebuah 
kabupaten di Prov.DIY, yang memiliki 
permasalahanrendahnya kesadaran masyarakat 
tentang pentingnya pendidikan, hal ini yang telah 
memicu angka putus sekolah.  

Berikut ini tabel jumlah penduduk usia wajib 
belajar 9 tahun dan jumlah siswa aktif wajib belajar 
9 tahun di Gunung Kidul tahun 2010. 

Tabel 1. Jumlah Penduduk dan Jumlah Siswa Wajib 
Belajar 9 Tahun 

No Jenjang Jml penduduk Jml siswa aktif 
1 SD 60.933 50.090 
2 SMP 30.323 19.945 

Total 91.256 70.035 

Sumber : DISDIKPORA Kabupaten Gunung Kidul 

 

 

 

Dari data Tabel 1, dapat dilihat bahwa jumlah 
penduduk dengan jumlah siswa aktif wajib belajar 
9tahun mempunyai selisih yang cukup jauh 
sehingga dapat dikatakan bahwa angka putus 
sekolah di Kab. Gunung Kidul masih cukup tinggi. 

Tabel 2. Jumlah Ruang Kelas Menurut Kondisi dan 
Jumlah Fasilitas 

Sumber : DISDIKPORAKab. Gunung Kidul 

Dari data di Tabel 2,  dapat dilihat bahwa 
fasilitas sekolah baik SD maupun SMP di Kab. 
Gunung Kidul masih kurang memadai. Dengan ini 
dapat dikatakan bahwa pemerataan fasilitas 
pendidikan di Kabupaten Gunung Kidul masih 
sangat kurang dan diperlukannya sebuah SIG untuk 

A B 
Fasilitas 

1 2 3 4 5 6 
SD 487 322 0 0 290 0 1.75

SMP 107 92 0 146 91 0 0
A : Jenjang Sekolah 3 : Lab 
B : Jumlah Sekolah 4 : UKS 
1 : Perpustakaan 5 : Tempat Ibadah 
2 : Lapangan OR 6 : Toilet 

No Makalah : 296
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memetakan wilayah – wilayah yang masih kurang 
agar terjadinya pemerataan pendidikan untuk wajib 
belajar 9 tahun tercapai. 

1.2 Tujuan 

Membantu pemerintah dalam mengambil 
suatu keputusandalam pemerataan pendidikan 
berbasis SIG. 

1.3 Identifikasi Masalah 

Apa saja kebutuhan yang diperlukan dalam 
pembangunan SIG pemerataan pendidikan  di 
kabupaten Gunung kidul – Yogyakarta,  sehingga 
bisa menjadi salah satu sistem pendukung 
keputusan. 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah 
1. Pengolahan data mengunakan sistem infrensi 

fuzzy dengan metode tsukamoto. 
2. Faktor – faktor penentu pemerataan pendidikan 

yang digunakan : jumlah SD dan SMP  pada 
satu kecamatan,  jumlah penduduk 7 – 12 dan 
13 – 15tahun pada satu kecamatan, jumlah 
perfasilitas per kecamatan. 

3. Daerah yang diteliti meliputi Kecamatan 
Wonosari, Paliyan, Panggan, Playen, 
Patuk,Nglipar, Karang Mojo, Semin, Ponjong, 
Semanu, Tepus, Rongkop, Ngawen, Saptosari, 
Gedangsari, Purwosari, Tanjung Sari, Girisubo. 

2. Metode Penelitian 
 

2.1 Analisis Kebutuhan Sistem 

Dalam membangun suatu sistem dibutuhkan 
beberapa komponen agar sistem dapat berjalan 
sesuai dengan yang diharapkan. Adapun kebutuhan 
tersebut dikelompokkan menjadi kebutuhan input, 
kebutuhan proses,dan  kebutuhan output. 
1. Kebutuhan input 

Kebutuhan input merupakan kebutuhan berupa 
data yang menunjang berjalannya sistem. Data 
tersebut dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu 
data spasial dan data non spasial. Data spasial 
terdiri dari posisi geografis danbatas wilayah 
atau kecamatan di Kabupaten Gunung Kidul. 
Sedangkan data non spasial terdiri dari data 
sekolah, data fasilitas – failitas sekolah, dan 
jumlah penduduk tiap kecamatan baik usia 
wajib belajar 9 tahun dan jumlah siswa aktif 
wajib belajar9 tahun di Gunung Kidul. 

2. Kebutuhan proses 
Kebutuhan proses merupakan proses – proses 
yang dibutuhkan sistem. Proses – proses 
tersebut antara lain : proses digitasi peta 
Kabupaten Gunung Kidul, proses 

pengelompokan data – data berdasarkan 
persebaran sekolah, fasilitas sekolah, dan 
jumlah penduduk wajib belajar 9 tahun pada 
setiap kecamatan. 

3. Kebutuhan output 
Output yang diharapkan adalah data – data yang 
sudah diolah bisa menjadi sebuah informasi 
dalam bentuk peta sehingga dapat membantu 
pemerintah dalam menangani masalah 
pemerataan pendidikan. 
 

2.2 Pengolahan Data 

Dalam pengolahan data digunakan Sistem 
Infrensi Fuzzy sebagai sistem 
pengolahannyadengan metode tsukamoto. 

Dalam pengolahanterbagi atas duatahap 
menjadikan data sebagai himpunan fuzy dan  
megolah data menggunakan sistem infrensi fuzzy. 

2.3 Pewarnaan Peta 

Hasil yang telah diperoleh dari pengolahan 
data diubah kedalam kode warna, dengan warna 
dasar yang telah di tentukan. 

3. Landasan Teori 

3.1 Sistem Informasi Geografis 

SIG (Sistem Informasi Geografis) merupakan 
sistem informasi yang digunakan untuk 
memasukkan, menyimpan, memanggil kembali, 
mengolah, menganalisis dan menghasilkan data 
bereferensi geografis atau data geospatial, untuk 
mendukung pengambilan keputusan dalam 
perencanaan dan pengelolaan penggunaan lahan, 
sumber daya alam, lingkungan, transportasi, 
fasilitas kota, dan pelayanan umum lainnya ( Murai, 
1999). 

3.2 Sistem Inferensi Fuzzy  

Sistem inferensi fuzzy dapat dinyatakan 
sebagai sebuah sistem yang mampu meng-inferensi 
(menarik kesimpulan) dari sejumlah data yang 
memiliki ketidakpastian fuzzy. Data dinyatakan 
memiliki ketidakpastian fuzzy jika data tersebut 
tidak dapat dinyatakan dalam kondisi “ya” atau 
“tidak”, namun dapat berada diantara kondisi “ya” 
atau “tidak”[3]. 

Dalam sistem inferensi fuzzy ada beberapa 
komponen utama yang dibutuhkan. Komponen 
tersebut meliputi data : variabel fuzzy, himpunan 
fuzzy, dan aturan. Untuk mengolah data masukan 
dibutuhkan beberapa fungsi meliputi fungsi 
fuzzifikasi yang terbagi 2, yaitu fungsi untuk 
menentukan derajat keanggotaan suatu himpunan 
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(berupa angka antara 0 sampai 1) dan fungsi 
penggunaan operator. Fungsi fuzzifikasi akan 
mengubah nilai crisp (nilai aktual) menjadi nilai 
fuzzy (nilai kabur). Selain itu, dibutuhkan pula 
fungsi defuzzifikasi, yaitu fungsi untuk memetakan 
kembali nilai fuzzy menjadi nilai crisp yang 
menjadi output atau solusi permasalahan[2]. 

3.3 Faktor Penyebab Kurangnya Pendidikan 

Kualitas pendidikan di Indonesia sampai saat 
ini sangat memprihatinkan. Ini dibuktikan antara 
lain dengan data UNESCO (2000) tentang 
peringkat Indeks Pengembangan Manusia (Human 
Development Index), yaitu komposisi dari 
peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan, dan 
penghasilan per kepala yang menunjukkan, bahwa 
indeks pengembangan manusia Indonesia makin 
menurun. Di antara 174 negara di dunia, Indonesia 
menempati urutan ke-102 (1996), ke-99 (1997), ke-
105 (1998), dan ke-109 (1999)[5]. 

Memasuki abad globalisasi seperti sekarang 
ini, persaingan pendidikan dan dunia kerja menjadi 
lebih luas dan terbuka. Indonesia sudah selayaknya 
meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. 
Namun, yang terjadi saat ini adalah ketertinggalan 
mutu pendidikan di Indonesia dibandingkan dengan 
negara – negara lain di dunia.  

Penyebab rendahnya mutu pendidikan di 
Indonesia antara lain adalah masalah efektifitas, 
efisiensi dan standarisasi pengajaran. Hal tersebut 
masih menjadi masalah pendidikan di Indonesia 
pada umumnya. Adapun permasalahan khusus 
dalam dunia pendidikan yaitu [5] : 

1. Rendahnya sarana fisik 
2. Rendahnya kualitas guru 
3. Rendahnya kesejahteraan guru 
4. Rendahnya prestasi siswa 
5. Rendahnya kesempatan pemerataan 

pendidikan 
6. Rendahnya relevansi pendidikan dengan 

kebutuhan 
7. Mahalnya biaya pendidikan. 

4. Pembahasan 

4.1 Pengolahan Peta Digital 

Prinsip pengolahan data dalam SIG secara 
sederhana dapat digambarkan dengan sebuah cara 
overlay beberapa peta berwarna yang tergambar 
pada kertas transparansi di atas sebuah overhead 
projector (OHP). Dalam pengolahan digital SIG, 
masing-masing satuan pemetaan memiliki bobot 
tertentu. Pembobotan ini dilakukan dengan scoring 
[1]. 

 

 

Gambar 1. Pengolahan Peta Digital 

Pada Gambar.1 terjadi pengolahan peta dari 
peta digital biasa menjadi peta yang akan diisikan 
bobot.  

4.2 Pengolahan Data Sebagai Hipunan Fuzy 

Dalam mengolah data yang ada, baik data 
sekolah maupun fasilitas digunakan konsep logika 
fuzzy, dimana parameter – parameter yang 
digunakan dalam menentukan persebaran sekolah 
dan daerah dengan fasilitas yang tercukupi, kurang 
tercukupi maupun tertinggal akan diolah sebagai 
himpunan fuzzy yang memiliki derajat keanggotaan 
bernilai kontinu antara 0 sampai 1. 

Dalam mengolah sistem fuzzy diperlukan 
beberapa hal sebagai berikut [3] : 
1. Variabel fuzzy, merupakan variabel yang 

memiliki sifat ketidakpastian fuzzy. Variabel 
fuzzy terbagi menjadi 2 jenis yaitu variabel 
input fuzzy dan variabel output fuzzy. Dalam 
pengolahan data ini yang betindak sebagai 
variabel input fuzzy adalah  penduduk usia 7 –
12 dan 13 - 15 tahun, sekolah SD dan SMP, dan 
fasilitas SD dan SMP (Perpus / Toilet / 
T.Ibadah, UKS / LAB / LAP Ol), sedangkan 
variabel output fuzzy adalah status persebaran 
sekolah dan tercukupi atau tidaknya fasilitas 
sekolah pada suatu daerah. 

2. Himpunan fuzzy, merupakan suatu kelompok 
yang mewakili suatu kondisi tertentu dalam 
variabel fuzzy. Dalam pengolahan data ini yang 
bertindak sebagai himpunan fuzzy yang 
bertindak sebagai himpunan fuzzy untuk setiap 
variabel fuzy adalah : 
a. Jumlah penduduk usia 7–12 dan 13–15  

tahun terbagi menjadi 2 himpunan fuzzy 
yaitu SEDIKIT dan BANYAK 

b. Jumlah sekolah SD dan SMP terbagi 
menjadi 2 himpunan yaitu SEDIKIT dan 
BANYAK 

c. Jumlah fasilitas (Perpus/Toilet/T.Ibadah, 
UKS/LAB/LAP Ol) terbagi menjadi dua 
himpunan TERPENUHI atau TIDAK 
TERPENUHI 

d. Peresebaran sekolah terbagi menjadi dua 
MERATA dan TIDAK MERATA 

PetaAsli 
Pembobotanpadasetiapbloknya. PetaOlahan 
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e. Peresebaran fasilitas terbagi menjadi dua 
MERATA dan TIDAK MERATA 

3. Aturan fuzzy, berfungsi sebagai penghubung 
antara variabel input fuzzy dengan variabel 
output fuzzy (konsekuen). Hubungan kedua 
jenis variabel ini dibentuk dalam sebuah relasi 
yang menggunakan operator fuzzy, and atau or. 
Dalam penelitian ini digunakan beberapa aturan  
fuzzy sebagai berikut : 
a. Persebaran sekolah 

a.1 penduduk BANYAK sekolah SEDIKIT 
status persebaran TIDAK MERATA 

a.2 penduduk SEDIKIT sekolah BANYAK 
status persebaran MERATA 

b. Fasilitas 
b.1 Fasilitas (Perpus/Toilet/T.Ibadah, UKS/ 

LAB/LAP Ol) TIDAK TERPENUHI 
sekolah BANYAK status persebaran 
TIDAK MERATA 

b.2 fasilitas (Perpus/Toilet/T.Ibadah, UKS/ 
LAB/LAP Ol) TERPENUHI sekolah 
sedikit status persebaran MERATA 

4. Semesta pembicaraan, adalah keseluruhan nilai 
yang diperbolehkan untuk dioperasikan dalam 
suatu variabel fuzzy. Dalam menentukan 
rentang nilai semesta pembicaraan dilakukan 
berdasarkan hasil perolehan data di lapangan. 
Contoh semesta pembicaraan berdasarkan Tabel 
3 dan 4 : 

SD : SMP : 
Sekolah : 0 – 45 buah Sekolah : 1 – 10 buah 
Penduduk : 1000 – 
7000 orang 

Penduduk : 1000 – 
3500 

Fasilitas : 0 – 45 buah Fasilitas : 0 – 10 buah 

4.3 Sistem Inferensi Fuzzy Dalam Pengolahan 
Data 

Untuk mengolah data yang memiliki 
ketidakpastian fuzzy diperlukan sebuah sistem 
inferensi fuzzy. Dalam penelitian ini menggunakan 
metode Tsukamoto. Ciri utama dari metode 
Tsukamoto terletak pada nilai konsekuen tiap 
aturan berbentuk IF-THEN harus direpresentasikan 
dengan suatu himpunan fuzzy dengan fungsi 
keanggotaan yang monoton. Output hasil inferensi 
dari tiap-tiap aturan diberikan secara tegas (crisp) 
berdasarkan nilai a-predikat. Hasil akhirnya 
diperoleh dengan menggunakan rata-rata terbobot 
[5]. 

Untuk mengolah data dengan sistem inferensi 
fuzzy dibutuhkan sejumlah data yang disajikan 
dalam Tabel 3, berupa informasi penduduk wajib 
belaja 9 tahun, jumlah sekolah,danfasilitas pada 
semua kecamatan di Kabupaten Gunung 
Kidultahun 2010. 

 
Tabel 3. Jumlah penduduk, jumlah sekolah, dan 
fasilitas 

Kec
penduduk jumlah Fasilitas 
1 2

SD SMP
SD SMP

L+P L+P A B C D E A B C D E F
1 6716 3339 45 8 33 201 34 0 0 7 0 7 0 0 17
2 2662 1324 20 5 12 80 9 0 0 5 0 3 0 0 6
3 2357 1173 20 7 15 76 13 0 0 4 0 4 0 0 9
4 4748 2365 39 7 24 136 27 0 0 6 0 8 0 0 10
5 2564 1276 25 5 14 97 12 0 0 5 0 7 0 0 8
6 2649 1318 25 7 14 80 13 0 0 7 0 6 0 0 10
7 4427 2203 39 7 28 135 18 0 0 7 0 5 0 0 17
8 4565 2272 37 9 25 129 23 0 0 5 0 6 0 0 13
9 4547 2263 40 9 30 160 24 0 0 9 0 8 0 0 11

10 4767 2373 31 6 15 104 20 0 0 5 0 6 0 0 5
11 2999 1492 23 6 15 67 11 0 0 6 0 5 0 0 4
12 2571 1280 24 4 13 78 10 0 0 4 0 4 0 0 3
13 2796 1392 24 5 14 83 18 0 0 5 0 4 0 0 9
14 3151 1568 20 5 13 85 13 0 0 5 0 4 0 0 8
15 3286 1636 25 5 17 69 14 0 0 3 0 5 0 0 7
16 1668 830 13 3 10 53 11 0 0 2 0 2 0 0 3
17 2346 1167 19 4 21 59 10 0 0 3 0 3 0 0 3
18 2114 1052 18 5 9 67 10 0 0 4 0 4 0 0 3

Sumber : DISDIKPORAKabupaten Gunung Kidul 
A PERPUS no Kec no Kec 
B  Toilet  1 Wonosari 10 Semanu 
C  Uks  2 Paliyan 11 Tepus 
D tempat ibadah 3 Panggan 12 Rongkop 
E  lap ol  4 Playen 13 Ngawen 
F  lab  5 Patuk 14 Saptosari 
1 7‐12TAHUN 6 Nglipar 15 Gedang sari 
2  13‐15TAHUN  7 Karang 16 Purwosari 

8 Semin 17 Tanjung sari 
9 Ponjong 18 Girisubo 

 
Berdasarkan informasi pada Tabel 3, dapat 

ditentukan persebaran pendidikan pada suatu 
daerah. Untuk menentukan tingkat persebaran 
pendidikan pada kecematan tertentu ada beberapa 
tahapan proses. 
1. Langkah 1: 

Penentuan derajat keanggotaan fuzy 
berdasarkan jenis kurva yang digunakan seperti 
pada Gambar.  2. 

 

Gambar 2. Kurfa Penduduk 

Penentuan derajat keanggotaan untuk variabel 
penduduk 7 – 12 tahun dengan himpunan SEDIKIT 
dinyatakan dalam persamaan (1)  dan BANYAK 
dinyatakan dalam persamaan  (2): 

 
 
μpendudukSe
dikit [X] = 

 

……………….……………………….(1) 
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μpendudukBa
nyak [X] = 

 

……………….……………………….(2) 
 

Berdasarkan persamaan (1) dan (2) Kecamatan 
Wonosari dengan penduduk 7 – 12 tahun 6716 
juwa menghasilkan derajat keanggotaan 0 untuk 
penduduk SEDIKIT dan 0,91 untuk penduduk 
BANYAK (μpendudukSedikit [6716] = 0 dan 
μpendudukBanyak [6716] = 0,91). 

Hal yang sama juga dilakukan terhadap 
fasilitasdan sekolah yang ada di Kecamatan 
Wonosari. 
1. μsekolahSDSedikit [45] = 0 
2. μsekolahSDBanyak [45] = 0,8 
3. μfasilitasToiletSDTidakTerpenuhi [201/4] = 

0 
4. μfasilitasToiletSDTerpenuhi [201/4]  = 1 
5. μfasilitasPerpusSDTidakTerpenuhi [33] = 0 
6. μfasilitasPerpusSDTerpenuhi [33] = 0,4 
7. μfasilitasT.IbadahSDTidakTerpenuhi [0] = 1 
8. μfasilitasT.IbadahSDTerpenuhi [0] = 0 
9. μfasilitasUKSSDTidakTerpenuhi [34] = 0 
10. μfasilitasUKSSDTerpenuhi [34] = 0,45 
11. μfasilitasLapOlSDTidakTerpenuhi [0] = 1 
12. μfasilitasLapOlSDTerpenuhi [0] = 0 

2. Langkah 2 : 
Penentuan α – predikat dan nilai konsekuen 

(Z) sebagai hasil pengoprasian tiap aturan untuk 
persebaran sekolah. Untuk nilai konsekuen bisa 
dilihat pada persamaan (3) dan (4). 

a. α –predikat1 = min (0 ; 0,8)  0 
b. α –predikat2 = min (0,91 ; 0)  0 

 
μstatustidakMerata[z] 
= 

 

         
(3) 

   
μstatusMerata[z] = 

 

         
(4) 

 
Berdasarkan persamaan  (3) dan (4) dapat 
ditentukan nilai konsekuen (Z). yang pertama 
setatus tidak merata. 
 

 
 

 
 

3. Langkah 3 

Defuzzifikasi, pada metode tsukamoto  proses 
defuzzifikasi menggunakan rata – rata terbobot, 
seperti pada persamaan (5) 

 

 
Z = ∞ 

4.4 Pewarnaan Peta 

Hasil yang diperoleh dari proses disfuzzifikasi 
akan digunakan sebagai parameter  untuk mewarnai 
peta yang menginformasikan status persebaran 
pendidikan. 

Misal war na dasar peta yang dipilih biru. Dan 
tingkat keterangan warna yang paling terang adalah 
255 atau FF dalam kode heksa, sedangkan 
tingkatkegelapan warna yang paling gelap adalah 0. 
Untuk menentukan tingkat kepekatan warna dapat 
dilakukan menggunakan persamaan (6). 

 

 
Sebagai contoh Kecamatan 

Wonosari`memiliki nilai deffuzi Z = ∞ , maka 
warna petanya adalah 255 – 255 (∞ / 100) = 255. 
255 merupakan kode decimal untuk menentukan 
tingkat kepekatan warnabiru yang digunakan. 

Berikut table yang berisi tingkat warna untuk 
persebaran sekolah SD dan SMP serta persebaran 
fasilitas untuk SD dan SMP  berdasarkan jumlah 
penduduk,  sekolah, dan fasilitas yang ada, per 
kecamatan. 

Tabel 4. Persebaran Sekolah SD 

Kecamatan 
Tingkat Warna 

Perebaran Sekolah Fasilitas
SD SMP SD SMP

Wonosari 255 255 153 153
Paliyan 255 255 153 255
Panggan 255 178.5 153 83.3
Playen 255 138.975 153 168.3
Patuk 255 255 153 265.2
Nglipar 255 178.5 153 168.3
Karang mojo 130.159 152.745 153 134.3
Semin 255 146.88 153 119
Ponjong 255 147.645 153 153
Semanu 86.7 138.295 90.72 130.9
Tepus 255 153 90.72 129.2
Rongkop 255 255 90.72 255
Ngawen 255 255 90.72 255
Saptosari 255 255 90.72 255
Gedang sari 255 255 90.72 255
Purwosari 255 255 90.72 255
Tanjung sari 255 255 90.72 255
Girisubo 255 255 90.72 255

 
Hasil dari Tabel 4 akan digunakan sebagai 

pewarnaan peta,dan dimasukkan ke Arcview seperti 
pada Gambar 3. Untuk hasil persebaran sekolah SD 
dan SMP dan persebaran fasilitas untuk SD dan 
SMP seperti yang ada pada Gambar 4, 5, 6 dan  7. 

 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2012, STMIK - STIKOM Bali 23-25 Pebruari 2012 

1154 
 

 
Gambar 3. Arcview 

 

 

Gambar 4. Persebaran SD 

 
Gambar 5. Persebaran SMP 

 

 
Gambar 6. Persebaran Fasilitas SD 

 
Gambar 7. Persebaran Fasilitas SMP 

Ket : 
1 Purwosari 7 Rongkop 13 Ponjong 
2 Panggang 8 Semaru 14 Semin 
3 Saptosari 9 Wonosari 15 Ngelipar 
4 Tanjungsari 10 Paliyan 16 Patuk 
5 Tepus 11 Playen 17 Gedangsari 
6 Girisubo 12 Karangmojo 18 Ngawen 

Dari Gambar. 3, 4, 5, dan 6 tersebut ada 
beberapa titik kerawanan yang bisa didapatkan, 
Yang pertama untuk persebaran sekolah untuk SD 
di Semanu dan untuk SMP di Semanu dan di 
Playen sangatlah kurang.Antara jumlah penduduk 
dan jumlah sekolah sangat tidak sesuai. Yang kedua 
Pemerataan fasilitas untuk SD di Payen dan untuk 
SMP di Panggan masih kurang antar jumlah 
sekolah dan jumlah fasilitas yang ada sangat tidak 
sesuai. Hal – hal ini yang menyebabkan pemerataan 
pendidikan di Kabupaten Gunung Kidul menjadi 
tidak merata.  

5. Penutup 
5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut : 

1. Sistem Informasi Geografis bisa dijadikan salah 
satu sistem pendukung keputusan. 

2. Pengolahan data bisa menggunakan sistem 
infrenssi fuzzy dengan metode tsukamoto. 

3. Output yang diharapkan dari penelitian ini 
adalah peta yang dapat memberikan informasi 
tentang pemerataan pendidikan yang ada di 
Kabupaten Gunung Kidul. 

5.2 Penelitian Lanjutan 

Penulis berencana untuk melanjutkan 
penelitian ini dengan menambahkan hal – hal 
sebagai berikut : 
1. Mencoba menggunakan metode yang lain 

untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat 
2. Mengimplementasikan konsep penelitian 

menjadi aplikasi SIG yang siap digunakan. 
3. Menerapkankonseppenelitianiniuntukdaerah – 

daerah yang lain. 
4. Menerapkan konsep penelitian ini kekasus-

kasus yang lain 
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Abstrak 
 
E-government (e-gov) adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara 
pemerintah dengan pihak-pihak lain. Penggunaan teknologi informasi ini kemudian menghasilkan hubungan 
bentuk baru seperti: G2C (Government to Citizen), G2B (Government to Business Enterprises), dan G2G (inter-
agency relationship). Secara lebih sederhana, e-government merupakan sebuah sistem dari teknologi informasi 
yang dikembangkan oleh pemerintah dalam memberikan pilihan kepada masyarakatnya kapan dan dimana pun 
mereka bisa mendapatkan kemudahan akses informasi dan layanan yang pemerintah berikan kepadanya. Hal ini 
merupakan salah satu bentuk fungsi pemerintah untuk memberikan alternative channel pilihan melalui teknologi 
informasi. Tulisan ini membahas hal-hal apa saja yang harus diperhatikan untuk rencana kegiatan pengembangan 
e-gov pemerintah kota yang meliputi strategi pengembangan e-gov, sistem keamanan jaringan dan kerangka 
arsitektur e-gov selain dukungan infrastruktur pengembangannya.   

 
Kata kunci : e-gov, teknologi informasi, rencana, pemerintah 
  
 
 
 
1. Pendahuluan   
 

Pengembangan e-government merupakan 
upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan 
pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka 
meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif 
dan efisien.  Agar kebijakan pengembangan e-
government dapat dilaksanakan secara sistematik 
dan terpadu, maka diperlukan peraturan, standarisasi 
dan panduan yang konsisten dan saling mendukung. 

Model penerapan e-government pada setiap 
lembaga pemerintah akan sangat bergantung kepada 
tugas, fungsi dan wewenang yang diembannya. Hal 
ini akan menentukan struktur data dan model bisnis 
yang mendasari model layanan dan arsitektur sistem 
informasi yang perlu dikembangkan. 

Pembangunan e-government pada setiap 
lembaga diarahkan untuk mencapai tujuan: 
a. membangun jaringan informasi guna mendukung 

pelayanan publik dengan kualitas memuaskan, 
dapat  diakses masyarakat luas, serta dengan 
biaya yang terjangkau; 

b. mendorong kerjasama antar lembaga pemerintah 
dan swasta secara interaktif untuk meningkatkan 
perekonomian nasional; 

c. membentuk mekanisme dan saluran komunikasi 
antar lembaga pemerintah dengan publik; 

d. memberikan kemudahan layanan informasi yang 
dibutuhkan oleh masyarakat pada semua lini 
dalam tataran yang terjangkau; 

e. membentuk sistem manajemen dan proses kerja 
yang lancar, transparan dan efisien antar lembaga 
pemerintah.  

 
 

2.  Definisi E-Government dan Implementasinya 
 

Banyak yang memberikan pengertian atau 
definisi mengenai e-government,  di sini akan 
dituliskan beberapa definisi tentang e-government. 
The World Bank Group mendefinisikan e-
government sebagai: 

E-government refers to the use by government 
agencies of information technologies (such as 
Wide Area Networks, the Internet, and mobile 
computing) that have the ability to transform 
relations with citizens, businesses, and other 
arms of government. 

Definisi lain dari sebuah referensi: 
Electronic government, or "e-government," is 
the process of transacting business between the 
public and government through the use of 
automated systems and the Internet network, 
more commonly referred to as the World Wide 
Web.[3] 

No Makalah : 297
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E-government ini dapat diimplementasikan 
dalam berbagai cara. Contoh-contohnya antara lain: 
a) Penyediaan sumber informasi, khususnya 

informasi yang sering dicari oleh masyarakat. 
Informasi ini dapat diperoleh langsung dari 
tempat kantor pemerintahan, dari kios info, 
ataupun dari Internet (yang dapat diakses oleh 
masyarakat dimana pun dia berada). Informasi 
ini dapat berupa informasi potensi daerah 
sehingga calon investor dapat mengetahui 
potensi tersebut. Tahukah anda berapa 
pendapatan daerah anda? Komoditas apa yang 
paling utama? Bagaimana rencana 
pembangunan jangka pendek dan rencana 
pembangunan jangka panjang daerah anda? 
Bagaimana kualitas Sumber Daya Manusia di 
daerah anda? Berapa jumlah perguruan tinggi di 
daerah anda? dan lain-lain. Di era otonomi 
daerah, fungsi penyedia sumber informasi ini 
dapat dijadikan sebagai indikator/penentu 
keberhasilan pembangunan suatu daerah. 

b) Penyediaan mekanisme akses melalui kios 
informasi yang tersedia pada kantor 
pemerintahan dan juga di tempat umum. Usaha 
penyediaan akses ini dilakukan untuk menjamin 
kesetaraan kesempatan untuk mendapatkan 
informasi. 

c) E-procurement dimana pemerintah dapat 
melakukan tender secara on-line dan transparan. 

 
 
3. Manfaat E-Government 

 
E-government ini membawa banyak 

manfaat, antara lain: 
a. Memberikan layanan yang lebih baik kepada 

masyarakat. Informasi dapat disediakan 24 jam 
sehari, tujuh hari dalam seminggu, tanpa harus 
menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat 
dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara 
fisik datang ke kantor pemerintahan. 

b. Meningkatkan hubungan antara pemerintah, 
pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Adanya 
keterbukaan (transparansi) maka diharapkan 
hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih 
baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling 
curiga dan kekesalan dari ke semua pihak. 

c. Memberdayakan masyarakat melalui informasi 
yang mudah diperoleh. Dengan adanya 
informasi yang mencukupi, masyarakat akan 
belajar untuk dapat menentukan pilihannya.  

d. Melaksanakan kepemerintahan yang lebih 
efisien. Contohnya koordinasi pemerintahan 
dapat dilakukan melalui e-mail atau bahkan 
video conferencing.  

e. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah 
kepada para stakeholder-nya (masyarakat, 
kalangan bisnis dan industri). 

f. Meningkatkan transparansi, kontrol dan 
akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. 

g. Mengurangi secara signinifikan total biaya 
administrasi, relasi dan interaksi yang 
dikeluarkan oleh pemerintah dalam aktivitas 
sehari-harinya. 

h. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk 
mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru 
melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang 
berkepentingan. 

i. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru 
yang dapat secara cepat dan tepat menjawab 
berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan 
dengan berbagai perubahan global dan trend 
yang ada.  

j. Memberdayakan masyarakat melalui teknologi 
informasi dan komunikasi. 

k. Mempercepat proses pelayanan dalam 
pemerintahan 

l. Memberikan kesempatan untuk lebih 
mengembangkan tata kelola pemerintahan yang 
lebih fleksibel. [1] 
 
 

4.  E-Government dalam Pemerintah Kota 
 
Untuk mengembangkan sistem informasi 

manajemen dan memanfaatkan kemajuan teknologi 
informasi dan komunikasi, maka pemerintah kota 
harus segera melaksanakan proses transformasi 
menuju e-government. Melalui pengembangan e-
government, dilakukan penataan sistem informasi 
manajemen dan proses kerja pada lingkungan 
pemerintah kota dengan cara: 
a. mengoptimasikan pemanfaatan kemajuan 

teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat-
sekat organisasi dan birokrasi; 

b. membentuk jaringan sistem manajemen dan 
proses kerja yang memungkinkan instansi-
instansi pemerintah bekerja secara terpadu, 
untuk menyederhanakan akses ke semua 
informasi dan layanan publik yang harus 
disediakan oleh pemerintah. 

Tujuan penerapan e-government yang 
dilakukan harus menyesuaikan dengan pengantaran 
layanan untuk kebutuhan warga, daripada hanya 
sekedar wujud pendekatan kepentingan pihak 
pemerintah. Maka, yang akan ditekankan  bahwa 
dalam penerapan e-government ini bukan untuk 
sekedar mengikuti trend belaka namun lebih harus 
diperhatikan adalah esensi penerapannya. Secara 
lebih lanjut dapat dikatakan bahwa layanan yang 
ditawarkan melalui e-government adalah hal yang 
memberi nilai terbesar bagi warga dan pebisnis 
dalam lingkungan pemerintah. Hasilnya, pemerintah  
harus semakin kritis dalam menentukan layanan apa 
yang sebaiknya ditawarkan secara on-line yang bias 
diakses oleh masyarakat. 
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Jaringan komunikasi saat ini masih 
merupakan kendala yang dihadapi oleh lembaga 
pemerintah dan masyarakat, yang disebabkan antara 
lain: 
a.    keberadaan jaringan cenderung berada di kota-

kota besar; 
b. lembaga pemerintah belum sepenuhnya 

memanfaatkan infrastruktur jaringan 
komunikasi untuk mendukung kegiatan layanan 
publik; 

c.    biasanya lembaga  pemerintah cenderung untuk   
mengembangkan dan mengoperasikan sistem 
informasi dan jaringan komunikasinya masing-
masing, sehingga secara nasional menjadi tidak 
efisien dan tidak efektif. 

Untuk mengatasi hal ini perlu dilakukan 
upaya bersama guna membangun jaringan 
komunikasi bagi penerapan e-government yang 
terintegrasi, aman dan dapat dipercaya. Disamping 
itu, untuk menjamin keterpaduan dan 
interoperabilitas dari sistem elektronik yang 
digunakan, maka  pemerintah kota  dalam 
mengembangkan portal pemerintah kota agar 
mengacu kepada kerangka arsitektur e-government. 

Di bawah ini (Gambar 1.), dijelaskan 
bagaimana kebutuhan pengguna dalam lingkungan 
dan faktor pendorongnya. Digambarkan bahwa 
seperti siklus yang terus bersambung mulai dari 
prinsip sampai dengan taktik dan strategi teknologi 
informasi dan bisnis. 
 

 Gambar 1. Siklus kebutuhan pengguna,  
                 lingkungan dan pendorongnya.[2] 
 
 
5. Memulai E-Government dan Strategi 

Pengembangan  E-Government 
 
Langkah awal yang harus dimulai untuk 

pembuatan rencana pengembangan e-government 
pemerintah kota adalah memberikan komitmen 
terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat. 
Pelayanan melalui media elektronik (seperti 
Internet) merupakan salah satu bentuk peningkatan 
pelayanan bagi masyarakat. 

Salah satu contoh inisiatif yang paling 
mudah adalah mengumpulkan dan menayangkan: 
a) Informasi tentang kemampuan (potensi) daerah 

setempat. Informasi yang disediakan dapat 
berupa informasi umum seperti pemerintahan 
(misalnya siapa gubernur, walikota, alamat 
kantor pemerintahan, dan seterusnya). 

b) Informasi perniagaan (komoditas apa saja yang 
ada, bagaimana syarat untuk membuka usaha, 
penyuluhan, perpajakan, informasi bagi investor 
asing, statistik bisnis setempat). 

c) Informasi pendidikan (daftar perguruan tinggi, 
sekolah, tempat pelatihan dan kursus). 

d) Informasi tentang kultur (bahasa yang 
digunakan sehari-hari, kesenian tradisional, hal-
hal yang tabu dalam kehidupan setempat). 

e) Informasi tentang tempat rekreasi (misalnya 
informasi mengenai dimana tempat memancing, 
renang, dsb). 

f) Informasi tentang rumah sakit atau rumah 
bersalin dengan fasilitas yang dimilikinya. 

g) Informasi tentang hotel/penginapan yang 
disediakan bagi para turis domestik atau manca 
negara. 

h) Informasi mengenai perumahan yang siap 
huni/akan dibangun pada kawasan tertentu di 
daerahnya lengkap dengan cara membayar dan 
kemudahan-kemudahan yang didapatkan, dan 
sebagainya.  

Jenis-jenis informasi di atas masih harus 
diuji kembali kebutuhannya dan prioritasnya. 
(Informasi apa yang paling dicari oleh masyarakat? 
Jawabannya dapat dilihat dari daftar layanan yang 
paling sering dikunjungi). Mengimplementasikan hal 
ini tidaklah sulit karena informasi sudah tersedia. 
Masalahnya adalah ada atau tidaknya kemauan 
untuk mengorganisir informasi ini secara on-line dan 
siapa yang bertanggung jawab untuk tetap 
melakukan update (perbaruan) informasi secara 
berkesinambungan. Oleh karena itu, sebelum 
melakukan hal-hal tersebut di atas, sebaiknya 
dilakukan kegiatan perencanaan (planning) yang 
baik dan terorganisir. 

Langkah selanjutnya dapat diteruskan 
dengan menyediakan fasilitas umpan balik 
(feedback) bagi masyarakat untuk bertanya dan 
mengirimkan kritik. Misalnya, masyarakat dapat 
melaporkan jalan yang rusak di tempat tertentu. Hal 
ini dapat pula ditanggapi oleh kelompok masyarakat 
yang lain yang dapat berbagi informasi atau 
pengalaman mereka dalam mengelola 
lingkungannya. Dengan demikian pemerintah 
memberdayakan masyarakat. 

Langkah-langkah ini dapat ditingkatkan 
kepada hal-hal yang lebih canggih seperti layanan 
transaksi (mendaftarkan perusahaan, membayar 
pajak) sampai ke layanan pemilihan umum secara 
on-line. Namun untuk mencapai hal ini harus 
dimulai dengan langkah kecil dahulu. 
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E-government juga tidak hanya menjadi 
tanggung jawab dari pemerintah saja. Masyarakat 
umum dapat membantu pemerintah dalam hal 
mengumpulkan data dan mengorganisirnya. Tenaga 
teknis yang handal dapat membantu pemerintah 
setempat dalam setup server dan access point di 
berbagai tempat. 

Untuk pencapaian tujuan strategis e-
government perlu dilaksanakan, maka ada enam 
strategi yang berkaitan erat satu sama lain, yaitu: 
(1)  mengembangkan sistem pelayanan yang andal 

dan terpercaya, serta terjangkau oleh 
masyarakat luas; 

(2)    menata sistem manajemen dan proses kerja 
pemerintah kota secara holistic (keseluruhan); 

(3)    memanfaatkan teknologi informasi secara 
optimal; 

(4)    meningkatkan peran serta dunia usaha dan 
mengembangkan industri telekomunikasi dan 
teknologi informasi; 

(5)    mengembangkan kapasitas Sumber Daya 
Manusia (SDM), pada pemerintah kota disertai 
dengan meningkatkan e-literacy masyarakat; 

(6)    melaksanakan pengembangan secara sistematik 
melalui tahapan-tahapan yang realistik dan 
terukur. 

 Strategi difokuskan untuk mengembangkan 
dan membangun sektor strategis dengan 
memanfaatkan dukungan infrastruktur teknologi 
informasi, dan mereformasi mekanisme pendanaan 
pemerintah. Strategi untuk masing-masing tujuan 
dirumuskan sebagai berikut: 
a)   E-government dalam konteks good governance. 
b)   Strategi untuk mencapai e-government for good 

governance. 
c) E-commerce untuk mendukung ekonomi 

kerakyatan.   
 
 

6. Sistem Keamanan Jaringan E-Government 
 

Keterhubungan suatu jaringan lokal dengan 
berbagai pihak secara global memerlukan berbagai 
perangkat pengaman untuk menghindari ancaman 
dari pihak yang tidak berhak mengaksesnya. Pada 
suatu jaringan terbuka terdapat beberapa potensi 
yang membahayakan keamanan sistem, yaitu pada 
tingkat: 
1) Sistem operasi (Operating System - OS), seperti 

virus dan malware. 
2) Sistem jaringan, seperti penyadapan data pada 

jalur komunikasi dari, dan atau ke Internet. 
3) Sistem aplikasi seperti perusakan web, 

database. 

 
Gambar 2. Sistem keamanan jaringan. 

 
Aspek yang perlu diperhatikan dalam 

mengelola suatu jaringan lokal atau intranet e-gov 
adalah: 
1. adanya jaringan (network availability), sistem 

cadangan (redundancy system) dan sistem 
penanggulangan bencana (disaster recovery 
system); 

2. adanya perangkat pengaman jaringan (network 
security); 

3. adanya jaminan kehandalan jaringan (network 
reliability) terhadap beroperasinya suatu 
jaringan. 

  Dalam pelaksanaan e-government, 
lalulintas informasi harus diatur, yang secara umum 
memenuhi persyaratan berikut: 
a.    Privasi (Privacy / Confidentiality) 

Aspek ini berkaitan dengan kerahasiaan data, 
misalnya data pegawai negeri hanya boleh 
diakses oleh orang yang berhak. 

b.    Integritas (Integrity) 
Data atau informasi tidak boleh berubah tanpa 
ijin dari pemilik dan tidak boleh diubah oleh 
orang yang tidak berhak. 

c.    Otentikasi (Authentication) 
Aspek ini digunakan untuk menjamin keaslian 
data, sumber data, orang yang mengakses data 
dan server yang digunakan. 

d.    Ketersediaan (Availability) 
Aspek ini menjamin bahwa data dan informasi 
harus tersedia saat diperlukan. 

e.    Riwayat Kejadian (Non-Repudiation) 
Aspek yang menjamin bahwa seseorang tidak 
dapat menyangkal apabila dia telah melakukan 
suatu pertukaran informasi. 

f.     Pengendalian Akses (Access Control ) 
 Aspek ini membatasi atau mengatur hak akses 
pengguna (siapa boleh melakukan apa). 
Berbagai langkah perlu diambil untuk menjamin 
keamanan terhadap hal-hal tersebut di atas: 
f.1) Prosedur  pengamanan: menetapkan 

kebijakan dan prosedur untuk menjamin 
keamanan sistem dalam berinteraksi 
dengan pengguna. 

f.2)   Pengamanan fisik jaringan:  menggunakan 
firewall, intrusion detection system, anti 
virus dan Virtual Private Network (VPN). 

f.3)  Pengamanan akses:  menggunakan user 
name dan password. 
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f.4)  Otentikasi data/informasi yang dikirim:: 
menggunakan enkripsi. 

f.5) Otentikasi penerima data/informasi: 
menggunakan Certification of Authority 
(CA)/ Public Key (PK). 

f.6)    Infrastructure: pengamanan data/ record. 
f.7)   Pengamanan ruangan: membatasi akses ke 

ruangan peralatan jaringan 
ditempatkan.[4] 

 
7. Kerangka Arsitektur E-Government 
 

Untuk menjamin keterpaduan sistem 
pengelolaan dan pengolahan dokumen dan informasi 
elektronik dalam rangka mengembangkan pelayanan 
publik yang transparan, pengembangan e-
government pada setiap instansi harus berorientasi 
pada suatu kerangka arsitektur.  

Kerangka arsitektur e-government terdiri 
dari empat lapis struktur, yakni: 
1. Akses. Jaringan telekomunikasi, jaringan 

internet, dan media komunikasi lainnya yang 
dapat digunakan oleh masyarakat untuk 
mengakses situs pelayanan publik. 

2. Portal Pelayanan Publik. Situs web 
Pemerintah pada Internet penyedia layanan 
publik tertentu yang mengintegrasikan proses 
pengolahan dan pengelolaan informasi dan 
dokumen elektronik pada sejumlah instansi 
yang terkait. 

3. Organisasi Pengelolaan dan Pengolahan 
Informasi. Organisasi pendukung (back office) 
yang mengelola, menyediakan dan mengolah 
transaksi informasi dan dokumen elektronik. 

4. Infrastruktur dan Aplikasi Dasar. Semua 
prasarana, baik berbentuk perangkat keras dan 
lunak yang diperlukan untuk mendukung 
pengelolaan, pengolahan, transaksi, dan 
penyaluran informasi (antar back office, antar 
portal pelayanan publik dengan back office), 
maupun antar portal pelayanan publik dengan 
jaringan Internet secara handal, aman, dan 
terpercaya. 

 
Seperti yang digambarkan pada Gambar 3 di 

bawah ini, kerangka tersebut mengkaitkan semua 
kebijakan, peraturan dan perundang-undangan, 
standarisasi dan panduan, sehingga terbentuk 
landasan untuk mendorong pembentukan 
kepemerintahan yang baik. 

 
Gambar  3. Konsep arsitektur e-gov.[2] 

 

Karena fungsi utamanya adalah 
memberikan kemudahan dan kesederhanaan 
prosedur, maka penerapan konsep e-government 
memerlukan perubahan struktur organisasi 
pemerintahan itu sendiri. Kerangka arsitektur e-
government secara lengkap dapat dilihat pada 
Gambar 4.  

 

        
      Gambar 4. Kerangka arsitektur e-gov.[4] 
 
 

8. Kesimpulan 
 

E-government merupakan upaya untuk 
mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan 
yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam 
rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara 
efektif dan efisien. Dalam kerangka pengembangan 
pemerintah kota perlu dilakukan perencanaan yang 
matang untuk membangun e-government yang baik 
dengan memperhatikan aspek-aspek yang 
mendukung dalam pengembangannya. 

Kriteria perancangan untuk sebuah 
infrasrtuktur e-government ditentukan oleh 3 (tiga) 
faktor yaitu: fleksibilitas, skalabilitas dan reliabilitas. 

Berdasarkan pengamatan, diketahui bahwa 
perkembangan penggunaan teknologi informasi saat 
ini, tingkat pertumbuhan pengguna Internet yang 
memperlihatkan angka sangat fantastik, fenomena 
ini menunjukkan bahwa sampai 10 tahun yang akan 
datang, teknologi informasi akan menguasai 
sebagian besar pola kehidupan masyarakat, sehingga 
model e-government harus dipersiapkan dan 
dikembangkan dengan baik dan sedini mungkin agar 
memenuhi kebutuhan pasar. 
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Abstract 

Concatenation synthesizer merupakan synthesizer yang mampu memproduksi sinyal ucapan secara otomatis 
melalui transkripsi grafem-ke-fonem untuk kalimat yang diucapkan. Penelitian concatenation synthesizer dalam 
versi bahasa Indonesia sebenarnya sudah dikembangkan, dan telah mencapai hasil yang cukup memuaskan. 
Namun demikian beberapa permasalahan dalam penelitian tersebut masih belum terpecahkan, diantaranya 
intonasi kalimat yang belum baik. Oleh karena itu dalam penelitian ini dirancang model control prosodi untuk 
meningkatkan kualitas intonasi kalimat pada penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini HNN (Hopfield Neural 
Network) dipilih untuk merealisasikan model control prosodi dan bertugas membuat prediksi indeks yang 
mengacu kepada data panjang durasi dan kontur intonasi pada setiap suku kata, yang sebelumnya akan ditraining 
dengan sejumlah vector ciri. Pada bagian pensintesa digunakan model generator intonasi untuk memodifikasi 
panjang durasi dan kontur intonasi pada setiap suku kata. Hasil penelitian menunjukkan adanya intonasi kalimat 
sintesis yang lebih menonjol dibandingkan penelitian sebelumnya. MOS naturalness meningkat dari 2,34 
menjadi 3,258824. Namun tingkat kejelasan kalimat justru menurun akibat kurang adanya perbaikan pada 
domain frekuensi. Sehingga bunyi vocal lebih dominan terdengar daripada konsonan. 

Kata kunci : HNN, pembangkit prosodi, concatenation synthesizer 
 
 

 
1. Pendahuluan 

Sistem konversi text-to-speech (TTS) 
merupakan suatu sistem yang mampu 
memproduksi sinyal ucapan secara otomatis 
melalui transkripsi grafem-ke-fonem untuk 
kalimat yang diucapkan. Penelitian TTS yang 
sudah pernah dilakukan adalah dengan 
menggunakan neural network jenis multirate 
recurrent neural network. Dari hasil penelitian 
terdapat empat aspek. Dua aspek menunjukkan 
hasil yang sudah baik, antara lain sistem TTS 
sudah mampu mengucapkan vokal /a/, /i/, /u/, 
/e/, /o/, dan /ə/ dengan benar, baik vokal pada 
posisi awal, tengah, akhir kata, maupun vokal 
serupa yang beriringan, selain itu juga terlihat 
adanya kemiripan pada bentuk gelombang 
sinyal ucapan sintesis dan sinyal ucapan asli 
jika dilihat dalam representasi domain waktu 
dan spektogramnya. Akan tetapi  dua aspek 
lainnya masih menunjukkan hasil yang kurang, 
dimana diketahui bahwa untuk pengucapan 
pada rangkaian kalimat masih mendapatkan  

 
 

nilai RMSE yang besar dan koefisien korelasi 
yang kecil, artinya secara kualitatif intonasi dan 

durasi sinyal ucapan hasil sintesis masih 
memiliki kemiripan yang rendah dibandingkan 
dengan sinyal ucapan asli, selain itu diketahui 
juga bahwa pada beberapa sambungan antar 
fonem, sintesiser masih belum bekerja dengan 
baik, dimana ditunjukkan oleh tidak halusnya 
titik persambungan yang kadang terdengar 
dalam ucapan sintesis sebagai klik/pop. 

Agar tercapai sintesis ucapan yang 
alami, sangat membutuhkan kontrol prosodi 
untuk membangkitkan informasi linguistik yang 
terdapat dalam teks masukan, seperti 
memastikan pengaturan ritme, tempo, aksen, 
intonasi, dan penekanan yang tepat. Oleh karena 
melihat kondisi diatas maka permasalahan 
pengontrolan prosodi menjadi fokus dalam 
penelitian ini. Sehingga diputuskan bagian-
bagian yang akan dikerjakan pada penelitian 
kali ini yaitu hanya terfokus pada modul kontrol 
prosodi dan modul synthesizer dengan tujuan 
tentu saja untuk memperbaiki hasil penelitian 
TTS sebelumnya. Sementara modul text 
analyzer tidak direalisasikan karena dari hasil 
penelitian sebelumnya yang telah dipaparkan di 
atas sudah menunjukkan hasil yang baik. Selain 
itu inovasi yang dilakukan adalah dengan 

No Makalah : 298
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menggunakan metode neural network yang lain 
yaitu Hopfield Neural Network, karena neural 
network jenis ini dapat mengenali pola masukan 
yang terdistorsi. 

2. LANDASAN TEORI 
2.1 Komponen Dasar Sistem Text-to-Speech 

Sistem TTS memproduksi sinyal 
ucapan secara otomatis melalui transkripsi 
grafem ke fonem pada kalimat yang diberikan. 
Hal inilah yang membedakan sistem TTS 
dengan mesin bicara lainnya. Sistem voice 
response sistems misalnya, bekerja dengan 
merangkai susunan kata terpisah (isolated 
word), hanya sesuai untuk aplikasi dengan 
jumlah kosa kata yang terbatas.  
Dalam konteks sistem TTS, sangat tidak 
mungkin (selain tidak berguna) untuk 
menyimpan seluruh kata dari satu bahasa. 

Tugas sistem TTS secara umum dapat 
dibagi dalam 2 bagian besar, analisa teks dan 
sintesa ucapan. Analisa teks mentransformasi 
teks masukan menjadi representasi linguistik, 
selanjutnya bagian sintesis ucapan 
mentransformasi representasi linguistik tersebut 
menjadi gelombang sinyal ucapan. 

Secara umum proses dalam sistem TTS 
terdiri dari Natural Language Prossesing (NLP) 
yang berupa modul konversi teks ke fonem yang 
menghasilkan transkripsi fonetik beserta 
informasi intonasi dan ritme (dikenal dengan 
prosodi) dan Digital Signal Processing (DSP) 
yang berupa modul konversi fonem ke ucapan, 
yang mengubah informasi fonetis yang 
diterimanya menjadi sinyal ucapan.  
 
2.2  Hopfield Neural Network (HNN) 

Algoritma Neural Network Hopfield 
pertama kali dikenalkan oleh John Hopfield dari 
California Institute of Technology pada tahun 
1982. John Hopfield merancang sebuah jaringan 
syaraf tiruan yang kemudian dikenal dengan 
nama jaringan Hopfield. Dalam jaringan 
Hopfield semua neuron berhubungan penuh. 
Neuron yang satu mengeluarkan output dan 
kemudian menjadi input untuk semua neuron 
yang lain kecuali ke dirinya sendiri. Proses 
penerimaan sinyal antara neuron ini secara 
feedback tertutup terus menerus sampai dicapai 
kondisi stabil/konvergen. 

Dalam model diskritnya, jaringan 
Hopfield bobot sinaptiknya menggunakan 
vektor biner berdimensi n atau a{0,1}n . Model 
semacam ini berisi n neuron dan jaringannya 
terdiri dari n(n-1) interkoneksi dua jalur. Secara 
matematis konsep di atas dapat disajikan dalam 
matriks simetris n×n dengan diagonal utamanya 
bernilai 0. Dengan kata lain, setiap neuron tidak 
memberi input kepada dirinya sendiri. 

 

 
Gambar 1. Arsitektur Jaringan Hopfield Dengan 4 Neuron 

 
Dari gambar diatas, dapat dijelaskan 

bahwa output setiap simpul diumpan balikkan 
menjadi input ke simpul-simpul lainnya melalui 
bobot koneksi Wij yang tetap. Nilai Wij mula-
mula diinisialisasi menggunakan algoritma 
Hopfield untuk sebuah pola yang masuk. Pola 
yang tidak dikenal dimasukkan ke dalam 
jaringan sekali saja pada waktu kondisi nol. 
Kemudian jaringan akan beriterasi (proses 
training) sampai output yang dihasilkan bersifat 
konvergen. Konvergen adalah pola output yang 
tidak berubah sampai iterasi selesai. Pola yang 
dinyatakan oleh simpul-simpul output setelah 
jaringan konvergen adalah output jaringan 
syaraf tiruan. 

Dari gambar di atas bisa didapatkan 
suatu matriks berukuran 4x4 karena pada 
dasarnya terdapat koneksi antara neuron yang 
satu dengan lain. Matriks inilah yang nantinya 
akan berisi setiap bobot Wij  pada setiap koneksi. 

 
Proses Training 
Matrik bobot diperoleh dari penjumlahan outer 
product L pola yang disimpan :  
 

W=   (1) 

Dengan kata lain, bobot koneksi dari node i ke 
node j adalah : 

                    (2) 
 
Dan tidak ada koneksi/bobot dari node i ke node 
i itu sendiri : 

 = 0   (i=1,...,n)                                          (3) 
 

Pada proses training terjadi proses 
update terhadap nilai output suatu neuron. 
Proses update ini bertujuan untuk 
meminimumkan energi dari koneksi antar 
neuron. Proses update hanya dilakukan pada 
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satu neuron pada suatu saat secara acak. Proses 
ini berjalan terus secara iteratif sampai tercapai 
kondisi stabil/konvergen. Formula pada proses 
update yang terjadi pada setiap neuron adalah 
sbb : 

(4) 
 
dimana Xi’ merepresentasikan nilai output dari 
satu neuron setelah diupdate.  
 
Fungsi Energi 
Energi didefinisikan sebagai hubungan antara 
setiap node i dan node j : 

                                       (5) 
 
Dan interaksi antara dua node ini dapat 
disajikan pada tabel berikut : 
 
Tabel 1. Tabel interaksi antara dua node  

 
 
3. PEMODELAN DAN SIMULASI 

KONTROL PROSODI 
MENGGUNAKAN HNN 

 
3.1 Blok Diagram Sistem Text to Speech 
 

 
Gambar 2. Blok Diagram Sistem Text to Speech 

 
3.2 Flowchart Pengerjaan 

 
Ganbar 3. Flowchart Pengerjaan 

 
3.3 Diagram alir/algoritma 

 
Gambar 4. Diagram alir/algoritma 

 
3.4 Skenario ekstraksi ciri 
3.4.1 Skenario satu 
1. Vektor ciri durasi suku kata 
Panjang keseluruhan adalah 14 bit sbb : 

 
 
2. Vektor ciri intonasi suku kata 
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Panjang keseluruhan adalah 17 bit sbb : 

 
 
3.4.2 Skenario dua 
1. Vektor ciri durasi suku kata 
Panjang keseluruhan adalah 9 bit sbb : 

 
2. Vektor ciri intonasi suku kata 
Panjang keseluruhan adalah 12 bit sbb : 

 
 
3.5 Modul generator durasi 
1. Memperpendek durasi 
Yang direduksi adalah informasi pada sinyal 
vocal 

 
2. Memperpanjang durasi 
Yang diperpanjang adalah informasi pada sinyal 
vocal 

 
 
3.6 Modul generator intonasi 

Untuk mengubah intonasi naik turunnya 
nada kalimat maka di tiap suku kata akan 
dimodifikasi nilai amplitudanya. Amplituda 
akan diubah atau dimodifikasi berdasarkan ciri 
delta pada suatu sinyal suara, dimana dengan 
mengetahui nilai amplitude awal sebagai 
inisialisasi, dan mencari selisih amplitude 
sekarang dengan amplitude sebelumnya, 
sebagai contoh : 
sinyal suara : 2    6    8     5    3    7   10    8 
delta  : 2  +4  +2   -3   -2  +4   +3   -
2   
 
Yang akan diubah amplitudanya adalah pada 
informasi sinyal vocal karena tingkat tinggi 
rendahnya nada kalimat cenderung mengikuti 
bunyi vocalnya. Sedangkan informasi pada 
sinyal konsonan akan dibiarkan tetap, untuk 
lebih jelasnya sebagai berikut :   
 
1. Jenis pola KV 

Posisi α harus tepat karena merupakan 
perbatasan antara sinyal K yang 
informasinya sangat penting dan tidak akan 
diubah, dengan sinyal V yang akan 
dimodifikasi. 

 
2. Jenis pola VK 

 
3. Jenis pola KKV 

 
4. Jenis pola KVK 

 
5. Jenis pola KVKK 

 
 

4. ANALISIS KINERJA KONTROL    
PROSODI MENGGUNAKAN HNN 
 
4.1 Uji performansi HNN terhadap 

banyaknya neuron/vector ciri 
Hasil uji performansi HNN terhadap 

banyaknya neuron/vector ciri dapat dilihat 
dari table berikut ini : 

 
Tabel 2. Hasil uji performansi HNN 

 
 

Dalam implementasi Hopfield neural 
network, banyaknya jumlah neuron didesain 
sama dengan jumlah vector ciri. Dan satu class 
hanya mempunyai satu vector ciri yang unique. 
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Dari table di atas terlihat bahwa untuk jumlah 
vector ciri yang berbeda-beda telah berhasil 
didapatkan akurasi 100%. Dengan demikian 
performansi Hopfield neural network terbilang 
sangat baik, tetapi semakin banyak jumlah 
vector ciri maka semakin lama pula waktu 
eksekusi training & klasifikasi dengan HNN. 
Yang dikejar adalah akurasi 100% dengan lama 
eksekusi program yang paling singkat. Sehingga 
dalam implementasi nantinya akan didesain 
algoritma dengan jumlah vector ciri yang 
sesedikit mungkin dengan tetap 
mempertahankan akurasi 100%. 

 
4.2 Uji performansi modul ekstraksi ciri 

Seperti telah dijelaskan dalam bab III, 
bahwa dalam implementasi system control 
prosodi ini dicoba didesain dengan dua metode 
ekstraksi ciri yang berbeda, yaitu scenario satu 
dan scenario dua. Secara umum scenario dua 
mempunyai jumlah bit vector ciri yang lebih 
sedikit daripada scenario satu. Dan kedua 
scenario ini untuk satu classnya mempunyai 
satu vector ciri yang unique. Pada scenario satu 
mempunyai 26 class durasi dan 54 class 
intonasi, sedangkan pada scenario dua 
mempunyai 21 class durasi dan 48 class 
intonasi. Sehingga otomatis pada scenario dua 
mempunyai keunggulan pada tingkat kebutuhan 
memori yang lebih sedikit daripada scenario 
satu, oleh karena jumlah classnya yang memang 
lebih sedikit sebagai akibat dari pemangkasan 
jumlah bit vector ciri. 

 
Tabel 3. Perbandingan antara scenario satu dan 
scenario dua 

 
 

Dari table di atas dapat dilihat bahwa secara 
umum modul ekstraksi ciri pada scenario dua 
memiliki keunggulan dibandingkan dengan 
modul ekstraksi ciri pada scenario satu, baik 
dari segi jumlah bit yang lebih pendek, jumlah 
class yang lebih sedikit, jumlah memori yang 

lebih hemat, maupun nilai koefisien korelasi 
dan RMSE yang kualitasnya lebih baik. Akan 
tetapi modul ekstraksi ciri pada scenario dua 
memiliki satu kekurangan dimana lama 
eksekusi program yang lebih lama dibandingkan 
modul ekstraksi ciri pada scenario satu, hal ini 
memang disebabkan oleh proses ekstraksi ciri 
yang lebih kompleks walaupun sebenarnya 
memiliki panjang vector ciri yang lebih sedikit. 
 
4.3 Uji performansi modul generator 

intonasi 
 
Tabel 4. Nilai parameter modul generator intonasi 
untuk tiga system 

 
 

System satu diperoleh dari pertimbangan 
nilai koefisien korelasi yang paling besar, 
sedangkan system dua diperoleh dari 
pertimbangan nilai RMSE yang paling kecil. 
Untuk system tiga sengaja ditambahkan sebagai 
pertimbangan berdasarkan hasil pendengaran 
telinga yang dirasa cukup baik. Tiga system ini 
selanjutnya akan diuji pada sub bab 4.5 dengan 
melihat MOS manakah yang paling baik di 
antara keduanya. 
 
4.4 Uji kualitas ucapan sintesis  

Untuk mengetahui kualitas ucapan hasil 
sintesis system control prosodi ini, dilakukan 
pengujian subyektif yang dilakukan dengan 
memberikan kuisioner kepada sejumlah 
responden, dimana sejumlah responden 
langsung mendengarkan sinyal ucapan sintesis 
dan memberikan penilaian dengan bobot/criteria 
berdasarkan referensi [6]. 

Dari hasil yang telah dikumpulkan maka 
dapat diperoleh perbandingan antara penelitian 
sebelumnya dengan penelitian pada penelitian 
ini yaitu sebagai berikut : 

 
Tabel 5. Perbandingan nilai MOS 
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Sistem tiga menunjukkan hasil yang paling 
baik untuk kategori naturalness, sedangkan 
penelitian sebelumnya masih menunjukkan hasil 
yang paling baik untuk kategori intelligibility 
dan fluidity. Dengan kata lain, penelitian pada 
penelitian ini sudah dapat meningkatkan 
intonasi yang terdengar dari kalimat sintesis, 
namun justru menurunkan tingkat kejelasan dan 
tingkat kelancaran dari kalimat sintesis, hal ini 
dikarenakan sebagai berikut : 
1. Pada titik sambung sinyal suku kata satu 

dengan sinyal suku kata yang lain masih 
belum ada inovasi sehingga terdengar 
seperti patah-patah atau bahkan pantulan. 

2. Sinyal sintesis huruf konsonan masih 
memiliki frekuensi pitch yang lebih rendah 
daripada huruf vocal sehingga sinyal 
sintesis huruf konsonan tidak terdengar 
jelas dan cenderung dominan suara huruf 
vocal. 

3. Data durasi yang diambil dari sample suara 
asli masih belum tepat sebagai akibat dari 
pemotongan manual sinyal asli yang kurang 
teliti.      

 
5. KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan apa yang telah direalisasikan 
dan diamati, maka penelitian tentang kontrol 
prosodi pada synthesizer concatenation 
menggunakan HNN secara umum menghasilkan 
beberapa kesimpulan sebagai berikut : 
1. Sistem sudah berhasil mengucapkan 

kalimat sintesis yang lebih berintonasi, 
dimana MOS naturalness telah meningkat 
dari 2,34 menjadi 3.258824. Namun ucapan 
kalimat sintesis tersebut menjadi kurang 
jelas dimengerti oleh sebagian pendengar. 

2. Pada level kalimat, scenario ekstraksi ciri 
dan HNN sebagai pengontrol intonasi 
(prosodi) bekerja sangat baik dengan rata-
rata akurasi 100%.  

3. Modul generator intonasi yang dirancang 
masih bekerja kurang baik dengan rata-rata 
RMSE sinyal sintesis terhadap sinyal asli 
untuk 15 kalimat dalam pengujian sebesar 
0.35148 dengan rata-rata koefisien korelasi 
0.004913. 

4. Makin panjang vector ciri input maka 
proses training dan klasifikasi HNN 
memerlukan waktu komputasi yang lebih 
lama. 

5. Metode ekstraksi ciri scenario dua 
menunjukkan bekerja cukup baik dengan 
lebih menghemat memori bila 
dibandingkan scenario satu, namun waktu 
komputasi menjadi lebih lama. 

 

5.2 Saran 
1. Pada penelitian selanjutnya disarankan 

untuk melakukan modifikasi pada domain 
frekuensi sehingga ucapan kalimat sintesis 
menjadi lebih dimengerti oleh pendengar, 
dengan kata lain adalah dengan 
mengkolaborasi penelitian sebelumnya 
dengan penelitian kali ini. 

2. Pada penelitian selanjutnya diharapkan 
dapat memperbaiki modul generator 
intonasi yang sudah dirancang, khususnya 
pada titik persambungan antar sinyal 
sintesis.  
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Abstrak 

Industri furniture ukiran kayu merupakan hal yang sangat penting bagi kota Jepara sebagai senjata untuk terus 
meningkatkan kondisi perekonomian daerah. Agar nama baik industrinya tetap terjaga, dan mengingat jumlah 
ahli kayu yang sangat terbatas, maka perlu dikembangkan suatu cara deteksi jenis kayu untuk mengurangi dan 
mengantisipasi kasus penipuan yang dapat mencemarkan nama baik ukiran Jepara. Hal ini dimaksudkan supaya 
tidak berdampak pada kehidupan ekonomi penduduk Jepara yang mayoritas berprofesi di bidang industri 
furniture/furniture ukiran kayu.Dalam Penelitian ini menggunakan metode Jaringan Syaraf Tiruan 
Backpropagation untuk pengenalan pola image kayu. Sebelumnya citra latih dan citra uji dicropping, diambil 
vector-vector cirinya menggunakan metode ekstraksi ciri statistik orde pertama dan orde kedua serta filter gabor, 
kemudian vector ciri citra latih digunakan sebagai input pada training JST bacpropagation. Hasil training 
selanjutnya diuji dengan vector ciri citra uji untuk mendapatkan akurasinya. Ekstraksi ciri yang mampu 
menghasilkan akurasi di atas 80 % adalah ekstraksi ciri orde pertama (entropy dan kurtosis) serta ekstraksi ciri 
orde kedua (correlation, invers different moment, entropy, angular second moment) dari citra grayscale, citra red, 
citra green, citra blue, yang semua citranya tidak dinormalisasi. Sedangkan dalam pemecahan suatu kasus 
menggunakan metode JST Backpropagation, nilai parameter MSE, parameter jumlah neuron pada tiap hidden 
layer, dan parameter learning rate tidaklah bisa diperkirakan sebelumnya. Untuk mendapatkan hasil yang terbaik 
adalah dengan cara coba-coba atau trial and error. 

 
Kata kunci: Deteksi citra jenis kayu, JST back propagation 
 
 

 
1. PENDAHULUAN 

Jepara merupakan sebuah kabupaten di 
propinsi Jawa Tengah yang sejak dahulu sudah 
terkenal dengan industri furnitur ukiran kayunya 
yang khas. Industri furniture ukiran kayu di 
Jepara ini telah banyak menumbuhkan lapangan 
pekerjaan dan juga berhasil meningkatkan 
kondisi perekonomian daerah karena sebagian 
besar penduduk Jepara sangat menggantungkan 
hidupnya pada industri furniture ukiran kayu 
tersebut. Oleh karena itu, nama baik produk 
furniture ukiran kayu dari Jepara ini perlu dijaga 
untuk mencegah terjadinya penurunan jumlah 
pembeli dan kemunduran perekonomian daerah.  

Dalam permainan bisnisnya produk 
furniture ukiran kayu dari Jepara ini 
dikhawatirkan rentan terjadi penipuan. Dengan 
semakin berkurangnya area hutan di Indonesia 
maka bahan baku kayu akan semakin terbatas, 
Beberapa produk sangat memungkinkan 
sebagian bahan baku kayunya sengaja diganti 
dengan kualitas dan harga lebih rendah daripada 
bahan baku kayu sesuai pesanan pembeli, akan 

tetapi memiliki serat kayu yang menyerupai. 
Penipuan seperti ini semakin tak terlihat karena 
dilakukannya finishing terhadap tiap furniture 
ukiran kayu dari Jepara tersebut. Padahal 
finishing ini sebenarnya bertujuan untuk 
menutup serat kayu dan membuat ukiran 
tampak lebih indah. Akibatnya maka tentunya 
pembeli akan dirugikan karena membeli produk 
dengan harga tetap. Oleh karena itu, penulis 
sengaja mengambil judul penelitian dengn topik 
ini supaya kelak dapat membantu kesulitan yang 
dialami oleh para pembeli produk furniture 
ukiran kayu dari Jepara tersebut.  
 
2. DASAR TEORI 

2.1 Citra/Image 
Citra atau yang lebih sering dikenal 

dengan gambar merupakan kumpulan dari titik-
titik penyusun citra itu sendiri. Titik-titik 
tersebut disebut dengan pixel. Banyaknya titik 
yang membangun citra itu sendiri disebut 
dengan resolusi. Masing-masing pixel yang 
menyusun sebuah citra tersebut dapat memiliki 
warna dengan variasi yang berbeda-beda, yang 
disebut dengan bit depth. Bit depth dinyatakan 
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dengan angka yang bersatuan bit. Misalnya citra 
dengan bit depth = 3, artinya terdapat 23 = 8 
variasi warna yang mungkin pada setiap 
pixelnya. Semakin besar nilai bit depth, maka 
semakin besar pula ukuran fungsi citra tersebut. 

 
2.2 Pengenalan Pola 

Pengenalan pola merupakan salah 
satu aplikasi yang dapat dilakukan dengan 
menerapkan Jaringan Syaraf Tiruan. Pengenalan 
di sini merupakan pengenalan pola, yang mana 
sebelumnya data awal yang didapat akan diolah 
dahulu, sehingga membentuk pola-pola tertentu, 
yang kemudian menjadi masukan bagi JST 
dengan tujuan untuk dikenali. Dalam konteks 
pengenalan pola di sini, data awal yang 
dibutuhkan adalah citra/image. 

Secara umum, pengenalan pola terdiri 
dari 4 langkah besar. Langkah pertama adalah 
mendapatkan image (image acquisition). 
Langkah kedua adalah pemrosesan awal image 
(image preprocessing). Langkah ketiga yaitu 
pengekstrakan ciri image (feature extraction). 
Langkah keempat yaitu pengenalan image 
(image recognition). 

 
2.3  Jaringan Syaraf Tiruan 
Backpropagation 
2.3.1 Arsitektur JST Backpropagation 

Jaringan Syaraf Tiruan 
Backpropagation memiliki beberapa unit yang 
ada di dalam satu atau lebih layer tersembunyi. 
Gambar berikut adalah arsitektur 
Backpropagation dengan n buah masukan 
(ditambah sebuah bias), sebuah layer 
tersembunyi yang terdiri dari p unit (ditambah 
sebuah bias), dan m unit keluaran. 

 
Gambar 1. JST Backpropagation 

 
Vji merupakan bobot dari garis unit masukan Xi 
ke unit layar tersembunyi Vj (Vj0 merupakan 
bobot dari garis yang menghubungkan bias di 
unit masukan ke unit layar tersembunyi Zj. Wkj 
merupakan bobot dari unit layar tersembunyi Zj 
ke unit keluaran Yk (Wko merupakan bobot 
dari bias di layar tersembunyi ke unit keluaran 
Zk. 
 
 
 
 

2.3.2 Pelatihan Standar JST 
Backpropagation 

Pelatihan Backpropagation meliputi 3 
fase. Fase pertama adalah fase maju. Pola 
masukan dihitung maju mulai dari layer 
masukan hingga layer keluaran menggunakan 
fungsi aktivasi yang ditentukan. Fase kedua 
adalah fase mundur. Selisih antara jaringan 
keluaran dengan target yang diinginkan 
merupakan kesalahan yang terjadi. Kesalahan 
tersebut dipropagasikan mundur, dimulai dari 
garis yang berhubungan langsung dengan unit-
unit di layer keluaran. Fase ketiga adalah 
modifikasi bobot untuk menurunkan kesalahan 
yang terjadi. 

Ketiga fase tersebut diulang-ulang 
terus hingga kondisi penghentian dipenuhi. 
Umumnya kondisi penghentian yang sering 
dipakai adalah jumlah iterasi atau kesalahan. 
Iterasi akan dihentikan jika jumlah iterasi yang 
dilakukan sudah melebihi jumlah maksimum 
iterasi yang ditetapkan atau jika kesalahan yang 
terjadi sudah lebih kecil dari batas toleransi 
yang diizinkan. 
 
Berikut ini adalah gambar pelatihan standar 
Jaringan Syaraf Tiruan Backpropagation : 
 

 
Gambar 2. Pelatihan JST Backpropagation 

 
Berikut ini merupakan gambar fungsi aktivasi :  
 

 
Gambar 3. Skema Fungsi Aktivasi 
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3.  PERANCANGAN SISTEM 
3.1 Blok Diagram Sistem 

 
Gambar 4. Blok Diagram Sistem 

 
 
3.2 Blok Diagram Subsistem Ekstraksi 
Ciri/Feature Extraction 

 

Gambar 5. Blok Diagram Subsistem Ekstraksi Ciri 
 
3.3 Blok Diagram Pengerjaan 

 
Gambar 6. Blok Diagram Pengerjaan 

 
4. Hasil Dan Analisis 

4.1 Pengaruh Ekstraksi Ciri Pada Akurasi 
4.1.1 Ekstraksi Ciri Pada Citra Grayscale 
 
Tabel 1. Hasil akurasi dari ekstraksi ciri pada citra 
grayscale 

 
 

Dari tabel di atas dapat dipilih atau 
ditentukan bahwa ciri yang memberikan akurasi 
cukup signifikan pada citra grayscale yaitu 
entropy orde satu, kurtosis, correlation, invers 
different moment, entropy orde dua, angular 
second moment (tidak dinormalisasi) dan 
entropy orde satu, contrast, correlation, invers 
different moment, entropy orde dua, angular 
second moment (dinormalisasi). Sementara 
hasil filter gabor belum dapat ditentukan karena 
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perlu dipertimbangkan dengan hasil filter gabor 
dari citra red, green, dan blue. 

 
4.1.2 Ekstraksi Ciri Pada Citra Red 
 
Tabel 2. Hasil akurasi dari ekstraksi ciri pada citra red 

 
 
Dari tabel di atas dapat dipilih atau 

ditentukan bahwa ciri yang memberikan akurasi 
cukup signifikan pada citra red yaitu entropy 
orde satu, kurtosis, correlation, invers different 
moment, entropy orde dua, angular second 
moment (tidak dinormalisasi) dan entropy orde 
satu, contrast, correlation, invers different 
moment, entropy orde dua, angular second 
moment (dinormalisasi). Sementara hasil filter 
gabor belum dapat ditentukan karena perlu 
dipertimbangkan dengan hasil filter gabor dari 
citra green dan blue. 
 
4.1.3 Ekstraksi Ciri Pada Citra Green 
 
Tabel 3. Hasil akurasi dari ekstraksi ciri pada citra 
green 

 
Dari tabel di atas dapat dipilih atau 

ditentukan bahwa ciri yang memberikan akurasi 

cukup signifikan pada citra green yaitu entropy 
orde satu, kurtosis, correlation, invers different 
moment, entropy orde dua, angular second 
moment (tidak dinormalisasi) dan entropy orde 
satu, contrast, invers different moment, entropy 
orde dua, angular second moment 
(dinormalisasi). Sementara hasil filter gabor 
belum dapat ditentukan karena perlu 
dipertimbangkan dengan hasil filter gabor dari 
citra blue. 
 
4.1.4 Ekstraksi Ciri Pada Citra Blue 
 
Tabel 4. Hasil akurasi dari ekstraksi ciri pada citra 
blue 

 
 

Dari tabel di atas dapat dipilih atau 
ditentukan bahwa ciri yang memberikan akurasi 
cukup signifikan pada citra blue yaitu entropy 
orde satu, kurtosis, correlation, invers different 
moment, entropy orde dua, angular second 
moment (tidak dinormalisasi) dan mean, 
entropy orde satu, kurtosis, contrast, correlation, 
invers different moment, entropy orde dua, 
angular second moment (dinormalisasi). 
Sedangkan ciri yang memberikan akurasi cukup 
signifikan pada filter gabor adalah hasil filter 
gabor dari citra blue yang tidak dinormalisasi. 
 
4.1.5 Simulasi JST Backpropagation 
Menggunakan Ciri Citra Yang Dinormalisasi 
Dan Yang Tidak Dinormalisasi 
 
Tabel 5. Hasil akurasi menggunakan ciri citra yang 
dinormalisasi dan yang tidak dinormalisasi 
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Dari tabel di atas bisa didapatkan 
akurasi tertinggi sebesar 75,6 % dan rata-rata 
akurasi sebesar 73,03 %. Akurasi ini belum 
mampu memberikan hasil yang diinginkan 
(diatas 80%). Hasil yang belum bagus ini 
disebabkan karena masih terdapat ciri yang 
tidak signifikan yang diambil sebagai data latih. 
Ciri ini belum bisa membedakan antara jenis 
kayu yang satu dengan yang lainnya karena 
mungkin sebaran nilai-nilai ekstraksi cirinya 
hampir mirip. Namun belum bisa diketahui 
apakah ciri yang tidak signifikan ini terdapat 
pada citra yang dinormalisasi atau pada citra 
yang tidak dinormalisasi. 
 
4.1.6 Simulasi JST Backpropagation 
Menggunakan Ciri Citra Yang Tidak 
Dinormalisasi Dan Ciri Hasil Filter Gabor 
 
Tabel 6. Hasil akurasi menggunakan ciri citra yang 
tidak dinormalisasi dan ciri hasil filter gabor citra 
blue non normalisasi 

 
 

Dari tabel di atas bisa didapatkan 
akurasi tertinggi sebesar 76,8 % dan rata-rata 
akurasi sebesar 74,44 %. Akurasi ini belum 
mampu memberikan hasil yang diinginkan 
(diatas 80%). Hasil yang belum bagus ini 
disebabkan karena masih terdapat ciri yang 

tidak signifikan yang diambil sebagai data latih. 
Ciri ini belum bisa membedakan antara jenis 
kayu yang satu dengan yang lainnya karena 
mungkin sebaran nilai-nilai ekstraksi cirinya 
hampir mirip. Namun belum bisa diketahui 
apakah ciri yang tidak signifikan ini terdapat 
pada citra yang tidak dinormalisasi atau pada 
hasil filter gabor citra blue yang juga tidak 
dinormalisasi. 
 
4.2 Pengaruh Parameter JST 

Backpropagation Pada Akurasi 
4.2.1 Parameter MSE 
  

 
Gambar 7. Grafik perubahan MSE terhadap akurasi citra 

uji 

 
Grafik di atas menunjukkan bahwa 

semakin kecil nilai MSE maka akurasinya tidak 
semakin meningkat. Hal ini hanya berlaku bila 
yang digunakan sebagai citra uji adalah citra 
latihnya itu sendiri, karena vektor ciri yang 
diujikan adalah sama dengan vector ciri yang 
sudah ditraining sebelumnya. Jika semakin kecil 
nilai MSE maka tentunya semakin lama pula 
waktu training yang diperlukan. Akan tetapi hal 
tersebut ternyata tidak menjamin jaringan 
mampu mengenali pola testing dengan benar. 
Hal tersebut disebabkan karena jaringan hanya 
mengambil sifat yang spesifik yang dimiliki 
oleh data training dan jaringan mulai kehilangan 
kemampuan generalisasinya (memberikan 
respon yang baik terhadap data yang belum 
pernah diberikan). Sehingga grafik menjadi naik 
turun seperti di atas. Dengan kata lain untuk 
memilih nilai parameter MSE yang tepat pada 
saat training adalah dengan cara trial and error. 
 
4.2.2 Parameter Jumlah Neuron Pada 

Tiap Hidden Layer 
 

 
Gambar 8. Grafik perubahan jumlah neuron terhadap 

akurasi citra uji 

 
Grafik di atas menunjukkan bahwa 

semakin banyak jumlah neuron pada tiap hidden 
layernya maka akurasinya tidak semakin 
meningkat. Makin banyak jumlah neuron 
menyebabkan proses training menjadi lebih 
lama sehingga sangatlah mungkin terjadi bila 
jaringan mulai kehilangan kemampuan 
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generalisasinya dan pada akhirnya grafik 
menjadi naik turun seperti di atas. Hal ini sama 
pula dengan parameter MSE bahwa untuk 
mendapatkan akurasi terbaik maka jumlah 
neuron yang dipilih harus dengan cara trial and 
error. 
 
4.2.3 Parameter Learning Rate 
 

 
Gambar 9. Grafik perubahan learning rate terhadap 

akurasi citra uji 

 
 Dari grafik di atas dapat terlihat 
bahwa semakin kecil nilai learning rate maka 
akurasinya tidak semakin meningkat. Nilai 
learning rate yang kecil hanya mempengaruhi 
proses training dalam mencapai target MSE 
yang diinginkan. Bila learning rate bernilai kecil 
maka proses training menjadi lebih stabil dalam 
mendekati atau mencapai target MSE 
(perbedaan bobot sebelum dan sesudah iterasi 
selanjutnya tidak terlalu jauh). Learning rate ini 
tidak berpengaruh terhadap akurasi karena 
adanya kelemahan JST backpropagation yang 
mulai kehilangan kemampuan generalisasinya 
pada iterasi tertentu, sementara letak iterasi 
tidak dapat dipastikan. Sehingga mengenai 
parameter learning rate ini untuk mendapatkan 
akurasi yang terbaik juga diperlukan cara coba-
coba atau trial and error.  
 Kalau diperhatikan mengenai 
grafik di atas, akurasi yang diinginkan sudah 
bisa tercapai pada learning rate 0,85 yaitu 82,8 
%. Akurasi ini tercapai menggunakan ciri citra 
yang tidak dinormalisasi, sehingga bisa 
dipastikan bahwa ciri citra yang dinormalisasi 
dan ciri hasil filter gaborlah yang tidak 
signifikan.. 
 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 
Berdasarkan pembahasan hasil dan 

analisa maka dapat disimpulkan bahwa JST 
Backpropagation memiliki kemampuan 
pengenalan pola yang sangat baik pada kasus 
pendeteksian jenis kayu dari citra furniture 
ukiran Jepara karena telah mampu memberikan 
akurasi 82,8 %. Ekstraksi ciri yang paling tepat 
untuk mendeteksi jenis kayu dari citra furniture 
ukiran Jepara ini adalah ekstraksi ciri orde 
pertama (entropy dan kurtosis) serta ekstraksi 
ciri orde kedua (correlation, invers different 
moment, entropy, angular second moment) dari 
citra grayscale, citra red, citra green, citra blue, 
yang semua citranya tidak dinormalisasi.  

Dalam pemecahan suatu kasus 
menggunakan metode JST Backpropagation, 

nilai parameter MSE, parameter jumlah neuron 
pada tiap hidden layer, dan parameter learning 
rate tidaklah bisa diperkirakan sebelumnya. 
Untuk mendapatkan hasil yang terbaik adalah 
dengan cara coba-coba atau trial and error, 
karena pada proses training JST 
backpropagation tidak bisa dihindari adanya 
overfitting dimana jaringan mulai kehilangan 
kemampuan generalisasinya. Semakin kecil 
nilai target MSE dan semakin banyak jumlah 
neuron di tiap hidden layer maka semakin lama 
proses training JST. Semakin kecil nilai 
learning rate maka proses training menjadi lebih 
stabil dalam mendekati atau mencapai target 
MSE (perbedaan bobot sebelum dan sesudah 
iterasi selanjutnya tidak terlalu jauh). 

Beberapa saran untuk pengembangan 
Penelitian selanjutnya yaitu sebaiknya faktor 
waktu (pagi, siang, sore,        malam) ikut 
diperhatikan dalam tahap image acquisition. 
Kemudian pengerjaan Penelitian yang sama tapi 
menggunakan metode Jaringan Syaraf Tiruan 
serta metode ekstraksi ciri yang berbeda juga 
perlu dilakukan penelitian untuk meningkatkan 
akurasi. 
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Abstrak 

Pemanfaatan barcode dewasa ini sudah begitu luas, mulai dari identifikasi obyek berbentuk barang hingga 
aplikasi perbankan. Di Indonesia pemanfaatan barcode masih sangat terbatas sekali aplikasinya, untuk itu 
diperlukan pengayaan pemanfaatan barcode pada berbagai bidang. Salah satu pemanfaatan barcode dalam 
makalah ini yaitu pemanfaatan barcode untuk mengidentifikasi anggota dan buku yang terlibat dalam sirkulasi 
buku di perpustakaan STMIK Dipanegara Makassar. Dengan pemanfaatan barcode ini diharapkan penulisan 
informasi anggota dan buku dan sirkulasi koleksi perpustakaan dapat dilakukan secara otomatis. Dengan 
pemanfaatan teknologi barcode yamg dipadukan dengan teknologi Web, penulisan informasi anggota dan 
koleksi perpustakaan dapat dilakukan secara otomatis sehingga waktu yang dibutuhkan relatif lebih cepat 
dibandingkan dengan pengetikan secara manual yang pada akhirnya persoalan antrian akan dapat diantisipasi. 
Juga kemungkinan adanya kesalahan penulisan dalam memasukkan data transaksi dapat dihilangkan. 

Kata kunci: barcode, perpustakaan, transaksi, otomatisasi, sistem informasi 

 

1. Pendahuluan 

Dalam dunia pendidikan dan kerja, 
informasi merupakan bagian penting dan sangat 
berharga. Informasi yang tepat dan akurat akan 
membantu seseorang dalam mengambil keputusan 
dan menentukan langkah-langkah yang harus 
dilakukan untuk mempertahankan dan 
mengembangkan usahanya. Penggunaan teknologi 
tepat guna diperlukan untuk menyediakan informasi 
yang tepat, cepat dan akurat.  

Teknologi barcode merupakan salah satu 
teknologi yang dapat menjawab terhadap 
penyediaan informasi secara cepat dan akurat. 
Barcode adalah suatu kode dalam bentuk sejumlah 
baris tegak. Dalam bahasa Indonesia sering disebut 
juga kode baris atau kode batang atau sandi lurik. 
Adapula yang hanya menuliskan barkode. Kode 
berbentuk baris tegak ini dapat dibaca dengan suatu 
alat baca tertentu (barcode scanner) untuk kemudian 
hasilnya dapat disalurkan ke komputer untuk diolah 
selanjutnya. Contoh tampilan barcode dapat dengan 
mudah ditemukan pada kemasan produk barang 
komersil, misalnya pada kemasan mie instan, sabun, 
rokok, halaman belakang buku terbitan luar negeri, 
kartu surat izin mengemudi (SIM) dan sebagainya. 
Barcode pada kemasan produk komersil ini 
digunakan sebagai identifikasi produk, misalnya 
identifikasi mengenai ukuran kemasan, cita-rasa, 
jenis dan sebagainya. 

Sistem pengkodean yang digunakan dalam 
suatu produk barang pastinya selalu berbeda-beda, 
sesuai dengan teknologi/sistem yang diterapkan oleh 
produsen barang tersebut, maka sebaiknya jika 
pengkodean dilakukan dengan menggunakan 
standarisasi barcode. Barcode merupakan metode 
yang paling mudah, paling efektif dan paling dapat 
diandalkan (reliable) untuk mengindentifikasikan 
dan memasukkan informasi ke dalam sebuah 
komputer yang berbasis sistem informasi. Pada awal 
perkembangannya penggunaan pengkodean baris 
atau barcode dilakukan untuk membantu proses 
pemeriksaan barang-barang secara otomatis seperti 
pada supermarket, industri-industri, serta berbagai 
macam produk yang memerlukan identifikasi 
terperinci, bahkan sampai di sampul surat yang 
biasanya dari luar negeri.  

Barcode dapat dibuat dengan menggunakan 
alat cetak khusus atau menggunakan alat cetak biasa 
(printer) dengan bantuan software pembuat barcode 
tertentu. Jika untuk pencetakan barcode digunakan 
alat cetak khusus, maka diperlukan kertas khusus 
pula, yang hanya dibuat khusus untuk mencetak 
barcode. Sedangkan jika pencetakannya 
menggunakan alat cetak biasa (printer dotmatrix, 
deskjet atau laser) kertas yang digunakan dapat lebih 
beragam misalnya kertas HVS, kertas duplikator atau 
kertas label berlem yang biasa digunakan untuk 
membuat label buku di perpustakaan. 

No Makalah : 300
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2. Bahan dan Metodologi 

A . Perancangan Sistem  
Untuk menganalisis dan merencanakan 

suatu sistem, analis dan perancang sistem harus 
mengerti elemen-elemen atau subsistem-subsistem 
dari sistem tersebut. Suatu sistem mempunyai 
maksud tertentu. Ada yang menyebutkan maksud 
dari suatu sistem adalah untuk mencapai sutu 
tujuan (goal) dan ada yang menyebutkan 
mencapai suatu tujuan sasaran (objectives). Tujuan 
biasanya dihubungkan dengan ruang lingkup yang 
lebih luas sedangkan sasaran dihubungkan dengan 
ruang lingkup yang lebih sempit. 

Jogiyanto HM (2001:20) mengemukakan 
bahwa perancangan sistem adalah menentukan 
spesifikasi yang memenuhi kebutuhan dan 
persyaratan yang di tentukan selama tahap analisis 
sistem. Pada tahap ini, tim analisis data akan 
memperoleh pemahaman yang lebih jelas tentang 
alasan untuk menciptakan dan mengembangkan 
sistem baru dan akan ditetapkan pula ruang lingkup 
dari sistem tersebut dengan mengumpulkan fakta 
dengan cara mewawancarai para calon pemakai dan 
bekerjasama dengan para pemakai untuk 
menemukan dan menentukan kebutuhan pemakai. 

 

B. Barcode 
Salah satu kemajuan teknologi komputer 

yang bisa dimanfaatkan adalah terciptanya sistem 
pemberian kode pada suatu produk barang dengan 
kode baris (barcode). Sistem ini memungkinkan 
dilakukannya manajemen produk barang dengan 
tepat, cepat dan akurat. Barcode digambarkan dalam 
bentuk baris hitam tebal dan tipis yang disusun 
berderet sejajar horisontal. Untuk membantu 
pembacaan secara manual dicantumkan juga angka-
angka di bawah kode baris tersebut. Angka-angka 
tersebut tidak mendasari pola kode baris yang 
tercantum. Ukuran dari kode baris tersebut dapat 
diperbesar maupun diperkecil dari ukuran 
nominalnya tanpa tergantung dari mesin yang 
membaca.  

Adapun alat yang digunakan untuk 
membaca kode baris (barcode) ini adalah barcode 
scanner yang dihubungkan dengan komputer 
secara keyboard wedge. Barcode scanner dapat 
membaca informasi/data dengan kecepatan yang 
jauh lebih tinggi daripada mengetikkan data secara 
manual dan memiliki tingkat ketelitian yang 
lebih tinggi (Galbiati, Jr., 1990). Barcode 
scanner dihubungkan secara paralel dengan port 
keyboard pada CPU komputer, dan berfungsi sama 
dengan keyboard untuk mengetikkan suatu tulisan. 
Namun alat ini dapat mengetikkan kode barcode 
secara otomatis, sehingga dapat menghemat waktu 
dan tenaga. 

 

Gambar 1. Salah satu jenis Barcode Scanner 
 
Pada dasarnya barcode terdiri atas dua macam, 
yaitu : 
1. Barcode satu dimensi (1D) 
2. Barcode dua dimensi (2D) 

1. Barcode satu dimensi 

Barcode satu dimensi biasanya 
dinamakan linear bar codes (kode berbentuk 
baris). Contoh barcode satu dimensi adalah 
sebagai berikut : 

a. Code 39 (code 3 of 9) 
Code 39 sebuah barcode alphanumerik 

(full ASCII) yang memiliki panjang baris yang 
bervariasi. Aplikasi barcode jenis code 39 adalah 
untuk inventory, asset tracking dan digunakan pada 
tanda pengenal identitas. Tipe ini yang paling cocok 
digunakan untuk unit perpustakaan UMS. Baik 
untuk kode barcode buku maupun untuk kode 
barcode anggota perpustakaan. 

 

Gambar 2. Barcode jenis Code 39 

b. Code 128 
Code 128 adalah suatu barcode 

alphanumeric (full ASCII) yang memiliki kerapatan 
(density) yang sangat tinggi dan panjang baris yang 
bervariasi. Barcode code 128 ideal untuk aplikasi 
seperti shipping and warehouse management 
(pengaturan maskapai pelayaran dan pengelolaan 
gudang).  

 
Gambar 3. Barcode jenis Code 128 

c. UPC (Universal Product Code) 
UPC adalah sebuah barcode yang 

berbentuk numerik dan memiliki panjang baris 
yang tetap. UPC digunakan untuk pelabelan pada 
produk-produk kecil/eceran (retail product labeling). 
Simbol ini dibuat untuk kemudahan pemeriksaan 
keaslian suatu produk. Bilangan-bilangan UPC 
harus diregistrasikan atau terdaftar di Uniform 
Code Council.  
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Gambar 4. Barcode jenis UPC 

2. Barcode dua dimensi 
Barcode dua dimensi ini memiliki 

beberapa keuntungan dibandingkan linear bar codes 
(barcode satu dimensi) yaitu, dengan menggunakan 
barcode dua dimensi, informasi atau data yang besar 
dapat disimpan di dalam suatu ruang (space) yang 
lebih kecil. Contoh barcode dua dimensi adalah 
“zymology PDF41 7” yang dapat menyimpan lebih 
dari 2000 karakter di dalam sebuah ruang yang 
berukuran 4 inch persegi (4 in2). 

 

Gambar 5. Barcode jenis PDF417 
 
C. Metode Pengkodean 

Pengkodean terdiri dari 2 metode yaitu: 

1. Binary coding (Pengkodean Biner) 

Dua ukuran bar dan space digunakan 
untuk meng-encode-kan data. Bar dan spasi dapat 
diubah ke dalam kode biner dengan mudah, yang 
kemudian diubah (menggunakan sebuah tabel) ke 
dalam karakter ASCII. 

2. Proportional coding 

Ada beberapa ukuran yang berbeda pada 
bar dan space. Ukuran pada bar/space dan urutan 
dari bar dan space mendefinisikan karakter yang 
dipresentasikan. Kode tersebut lebih sulit dibaca 
(kemungkinan tidak mudah mentranslasikannya 
ke biner) dan diperlukan ketelitian yang lebih 
dalam mencetak dan men-scanning barcode. 

Pada umumnya ada 4 ukuran yang 
berbeda pada bar dan spasi yang digunakan untuk 
meng-encode-kan data. Contoh jenis barcode yang 
menggunakan teknik encoding ini adalah USS 
Code 128. 

Sedangkan metodologi perancangan 
perangkat lunak aplikasi secara logic menggunakan 
konsep perancangan objek (OOP) yaitu UML 
(Uniform Modeling Language). 

Unified Modeling Language (UML) adalah 
suatu alat untuk memvisualisasikan dan 
mendokumentasikan hasil analisa dan desain yang 
berisi sintak dalam memodelkan sistem secara 
visual (Braun, et. al. 2001). Juga merupakan satu 
kumpulan konvensi pemodelan yang digunakan 
untuk menentukan atau menggambarkan sebuah 
sistem software yang terkait dengan objek 

(Whitten, et. al. 2004). 

3. Hasil dan Pembahasan  

a. Desain Model  

1. Usecase Diagram 

 
Gambar 6. Usecase Diagram perpustakaan 

 
2. Class Diagram 

 
Gambar 7. Class Diagram 

3. Sequence Diagram 

 
Gambar 8. Sequence Diagram 

b. Desain Input/Output  

b.1  Front End 

1. Halahaman Index 
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Gambar 9. Halaman index front end 

2.Penelusuran Koleksi Buku 

 

Gambar 10. Penelusuran koleksi buku 

3. Penelusuran Koleksi Skripsi 

 

Gambar 11. Penelusuran Koleksi Skripsi 

4. Reservasi Buku 

 

Gambar 12. Entri data reservasi buku 

b.2  Back End 

1. Halaman Index Pustakawan 

 

Gambar 13. Halaman Index Pustakawan 

2. Pengelolaan Koleksi Buku 

 

Gambar 14. View Koleksi Buku 

3. Pengelolaan Koleksi Skripsi 

 

Gambar 15. View Koleksi Skripsi 

4. Input Buku  
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Gambar 16. Input koleksi buku 

 
Gambar 17. Form Input Anggota 

 
5. Edit Koleksi Skripsi 

 

Gambar 18. Form Edit skripsi 

6. Generate Barcode Buku 

 
Gambar 19. Barcode Buku 

 
7. Peminjaman Buku 

 
Gambar 20. Form Peminjaman Buku 

 

b. Penerapan Barcode 

Barcode yang biasanya diaplikasikan pada 
produk barang komersial, tetapi dalam makalah ini 
barcode diterapkan pada 2 (dua) jenis barang 
berbeda yang terlibat dalam transaksi di 
perpustakaan STMIK Dipanegara, yaitu: 

1. Kartu anggota perpustakaan 

Barcode yang dicantumkan pada kartu 
anggota perpustakaan menyimpan informasi 
tentang anggota tersebut, seperti nomor anggota, 
nama, program studi, fakultas, alamat dan lain-
lainnya untuk memudahkan input data anggota 
jika akan melakukan transaksi peminjaman atau 
pengembalian buku. 

 

Gambar 21. Barcode pada kartu anggota 
 
2. Buku-buku koleksi 

Barcode yang dicantumkan pada buku-
buku perpustakaan menyimpan informasi tentang 
buku-buku tersebut, seperti nomor buku, judul, 
pengarang, penerbit, objek yang dipelajari dan lain-
lainnya untuk memudahkan input data buku jika 
sebuah buku akan dipinjam atau dikembalikan 
oleh seorang anggota. 

 
Gambar 22. Barcode yang tertera pada 

buku-buku perpustakaan 
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Informasi yang terkandung di dalam 
barcode pada kartu anggota dan buku 
perpustakaan disimpan dalam suatu database yang 
terdapat di server perpustakaan. Server ini dapat 
diakses secara bersama-sama oleh banyak 
pengguna (user) baik petugas perpustakaan yang 
melayani transaksi peminjaman dan pengembalian 
buku, maupun anggota perpustakaan yang mencari 
informasi tentang buku-buku tersebut. 

c. Penggunaan Barcode 39 

Fenomena yang sering terlihat di 
perpustakaan adalah panjangnya antrian anggota 
pada saat transaksi peminjaman dan pengembalian 
buku yang kerap membuat ruang pelayanan 
menjadi hiruk pikuk dan terkesan semrawut apabila 
tidak tertangani dengan baik. 

Dengan bantuan teknologi label yang 
dapat membuat identifikasi obyek dokumen 
(Document Object Identification) berupa hasil print 
out barcode atau seperti yang lazim digunakan 
dalam kemasan sebuah produk industri yang 
dilengkapi barcode maka persoalan identifikasi 
anggota perpustakaan dan buku-buku koleksi akan 
menjadi lebih mudah dan lebih cepat ditangani 
sebab seluruh identitas anggota dan buku sudah 
masuk dalam database perpustakaan. 

Salah satu jenis barcode yang mudah 
digunakan adalah Barcode 39 yang memiliki pola 
sederhana namun dapat membantu dalam 
mengidentifikasi record dengan segala atribut 
yang menyertainya. Dengan cara men-scanning 
barcode 39 yang tertera pada kartu anggota 
perpustakaan dan buku-buku koleksi, petugas 
pelayanan transaksi peminjaman dan pengembalian 
buku tidak perlu mengetikkan informasi yang 
terkandung secara manual, namun secara otomatis 
akan teridentifikasi sesuai dengan data-data yang 
sudah disimpan dalam database. Sehingga 
efektif dan efisiennya waktu bisa diperoleh. Pada 
saat diterapkan sistem ini, masalah antrian 
transaksi oleh anggota perpustakaan dapat 
diantisipasi dan tidak terjadi kesemrawutan di 
ruang transaksi perpustakaan. 

 

 

KESIMPULAN 

Jenis barcode bermacam-macam dan 
mempunyai ciri khas tersendiri. Satu kesamaan 
dari barcode adalah sama-sama digunakan untuk 
mengidentifikasikan suatu barang. Barcode 
merupakan metode yang paling mudah, paling 
efektif dan paling dapat diandalkan (reliable) untuk 
mengindentifikasikan dan memasukkan informasi 
ke dalam sebuah komputer yang berbasis sistem 
informasi. Bagi perpustakaan yang ingin 
menerapkan sistem barcode dalam penanganan 
identifikasi anggota dan buku-buku koleksi 
merupakan sebuah kemajuan dan solusi yang tepat, 
dan keuntungan yang didapatkan dengan 
menggunakan sistem ini adalah penghematan 
waktu maupun tenaga dan pengurangan resiko 
kesalahan input data dalam hal identifikasi, jika 
dibandingkan dengan pengetikan secara manual 
dengan operator manusia. 

Salah satu resiko yang didapatkan 
dengan menerapkan teknologi barcode ini 
adalah menyangkut biaya, terutama biaya 
pembelian alat-alat pendukung instalasi barcode 
ini, seperti komputer, printer barcode, label 
barcode, maupun barcode scanner. Tetapi biaya 
ini sebanding dengan penghematan yang akan 
didapatkan dalam hal efisiensi jangka panjang. 
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Abstrak 

Upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, di antaranya 
meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan dasar. Di sini peran Puskesmas dan jaringannya sebagai 
institusi yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan di jenjang pertama yang terlibat langsung dengan 
masyarakat menjadi sangat penting. Puskesmas bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan 
di wilayah kerjanya yaitu meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang 
yang bertempat tinggal di wilayah kerjanya agar terwujudnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Dengan 
demikian, akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dapat ditingkatkan melalui peningkatan kinerja 
Puskesmas. Untuk meningkatkan kinerja Puskesmas dimaksud, diperlukan data dasar Puskesmas di antaranya 
data yang berkaitan dengan bangunan, peralatan, sarana penunjang, tenaga, serta pembiayaan di Puskesmas dan 
jaringannya yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan. Melalui penelitian ini harapan dapat 
membantu dan memudahkan dalam melakukan pengontrolan dan pengolahan data dasar puskesmas serta dalam 
pengambilan keputusan. 
 
Kata kunci : rekayasa, sistem informasi, puskesmas, data dasar 
 
 
1. Pendahuluan  

Upaya meningkatkan akses masyarakat 
terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, di 
antaranya meningkatkan akses terhadap pelayanan 
kesehatan dasar. Di sini peran Puskesmas dan 
jaringannya sebagai Institusi yang 
menyelenggarakan pelayanan kesehatan di jenjang 
pertama yang terlibat langsung dengan masyarakat 
menjadi sangat penting. Puskesmas bertanggung 
jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan 
di wilayah kerjanya yaitu meningkatkan kesadaran, 
kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap 
orang yang bertempat tinggal di wilayah kerjanya 
agar terwujudnya derajat kesehatan yang setinggi-
tingginya. Dengan demikian, akses terhadap 
pelayanan kesehatan yang berkualitas dapat 
ditingkatkan melalui peningkatan kinerja 
Puskesmas. 

Data dasar Puskesmas di antaranya data yang 
berkaitan dengan bangunan, peralatan, sarana 
penunjang, tenaga, serta pembiayaan di Puskesmas 
dan jaringannya yang digunakan untuk mendukung 
pengambilan keputusan. 

 
2. Rekayasa Analisis Sistem 

Sistem pendataan data dasar Puskesmas ini 
bertujuan untuk memutakhirkan data dasar 
Puskesmas yang mencakup data bangunan, 
peralatan, sarana penunjang, tenaga serta biaya di 
Puskesmas dan jaringannya, yaitu dengan 

melakukan updating dan validasi data dasar 
Puskesmas. Sehingga tersedianya data dasar 
Puskesmas yang valid dan reliable dan diperolehnya 
gambaran kondisi Puskesmas dan jaringannya untuk 
kebutuhan pengambilan keputusan di seluruh 
jenjang administratif mulai dari Puskesmas, 
Kabupaten/Kota, Provinsi, dan para Stake Holder di 
lingkungan Departemen Kesehatan serta seluruh 
pihak yang membutuhkannya. 

Adapun fungsi utama dari rekayasa sistem ini 
nantinya adalah mengolah data dasar agar dapat 
terhubung dengan suatu database sehingga dapat 
dimanfaatkan oleh suatu sistem lain dalam 
pengembangan suatu sistem dan pengambilan 
keputusan. 

 
3. Perancangan Sistem 

Tahapan awal dalam menrencanakan sistem 
adalah mengkelasifikasikan berdasarkan 
metehodologi tersebut di atas, dan melalui 
rancangan di bawah ini, akan dijabarkan aktifitas 
pendesainannya, langkah pertama menginputkan 
data dasar puskesman, dan akan menghasilakn 
output data dasar puskesman, lalu data ersebut akan 
tersimpan dalam suatu data base. Database akan 
dikirimkan ke divisi sub baian perencnaan 
kabupaten, dan akan dilakukan pengecekan terhadap 
keaslian data puskesman, dari situ akan dilakukan 
pencetakan data dan akan di ferifikasi, berdasarkan 
hasil frifikasi akan dilakukan pengarsipan dan data 

No Makalah : 303
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akan di simpan dalam data bease divisi yang 
bersangkutan. Langkah berikutnya data tersebut 
akan diserahkan ke bagian sub perencanaan provinsi, 
oleh divisi ini akan dilakukan pengecekan terakhir 
dan akan dilakukan verifikasi tahapan akhir hingga 
akhirnya akan diambil suatu 
kesimpulan/pengambilan keputusan. 
 

 
Gambar 1. Overview  Activity Diagram Sistem 

Pendataan Data Dasar Puskesmas 
 

 
Gambar 2. Use Case Diagram 

 
Sebelum melakukan implementasi sistem 

peneliti melakukan pengujian terhadap program 
yang dibuat pada sistem terlebih dahulu dengan 
menggunakan metode white box dan black box 
testing, setelah diuji dan apabila sukses maka sistem 
siap diimplementasikan. Pengujian dilakukan 
dengan menguji perangkat lunak yaitu bila terjadi 
kesalahan input maka respon apa yang terjadi pada 
sistem. Pengujian sistem dengan mengambil contoh 
form login pendataan data dasar Puskesmas. Tahap 
ini berfokus pada pengujian rinci logika software. 
Pengujian bertujuan mengungkapkan dan 
menghilangkan kesalahan-kesalahan yang ada 
sehingga software bekerja sesuai dengan yang 
diharapkan. Teknik pengujian yang digunakan oleh 
peneliti adalah White box dan Black box testing, Jika  

user mengiputkan user / password salah maka akan 
ada peringatan dari sistem.  
 
a. Pengujian White Box 

 Harus mengetahui struktur dan 
implementasi dari sistem 

 Pemeriksaan terhadap setiap prosedur 
secara detail 

 Jalur logika (logika path) diuji dengan test 
case 

Test Case adalah input yang digunakan untuk 
menguji sistem dan memprediksi output dari input 
jika sistem beroperasi sesuai dengan spesifikasi 

 
Gambar 3. Pengujian White Box 

 
Dari gambar di atas dapat kita cari jalur 

independent mengunakan rumus Cyclomatic 
Complecity (CC). 
CC = Jumlah garis – jumlah titik + 2  
CC = 3 - 3 + 2 = 2, maka banyaknya jalur 
independent pada pengujian di atas ada dua jalur, 
yaitu : 

1. 1-2-1 
2. 1-2-3 

 
b. Pengujian Black Box 

 Dilakukan melalui software interface 
(menu) 

 Meyakinkan bahwa fungsi-fungsi dalam 
software berjalan 

 Input dengan baik diterima maka output 
dihasilkan dengan benar 

 Integritas dari informasi luar (database) 
dimaintain. 

Pengujian yang fokus semata-mata pada 
output yang dihasilkan untuk merespon input yang 
dipilih.  Peneliti akan menginputkan data yang tidak 
valid, ketidakvalidan terjadi bila password salah 
maka sistem akan merespon 

4. Implementasi Sistem 
Implementasi Sistem dilakukan dengan 

beberapa tahapan yang membutuhkan software 
pendukung lainnya seperti Borland Delphi 7 untuk 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2012, STMIK - STIKOM Bali 23-25 Pebruari 2012 

1181 
 

bahasa pemrograman, microsoft access 2003 / 2007 
untuk database yang  berbasis GUI (Graphical User 
Interface), dan konfigurasi connection string jet 4.0 
untuk inisialisasi menghubungkan antara aplikasi 
dengan database. 
 
Implementasi antar muka 

Penulis membuat antarmuka menggunakan 
bahasa pemrograman Borland Delphi® 7. 
1. Form Login 

Form Login merupakan form yang pertama kali 
tampil ketika program aplikasi dijalankan. 

 
 

Gambar 4. Form Login 
 
 
2. Form Utama (Main Form) 

Form utama merupakan form yang tampil 
setelah user login di form login. Terdapat 
empat menu pada tampilan ini antara lain : 
 File 
 Parameter 
 Laporan 
 Tentang 

 

 
Gambar 4. Tampilan Menu Form Utama 

 
3. Form Provinsi 

Form Provinsi adalah merupakan form yang 
digunakan untuk mendata data Provinsi. Form 
ini terdapat 6 tombol yaitu tombol Baru, Edit, 
Simpan, Batal, Hapus dan Keluar. Keterangan 
fungsi-fungsi tombol yaitu : 
1. Baru digunakan untuk menjalankan 

penambahan data baru. 
2. Edit digunakan untuk menjalankan 

penambahan pengeditan data. 
3. Simpan digunakan untuk menjalankan 

perintah penyimpanan data.  

4. Batal  digunakan untuk menjalankan 
perintah pembatalan penginputan  data.   

5. Hapus digunakan untuk menjalankan 
perintah penghapusan data. 

6. Keluar digunakan untuk menjalankan 
perintah menutup atau keluar dari form. 

 
Gambar 6. Form Login 

 
4. Form Kabupaten 

Form Kabupaten adalah merupakan form yang 
digunakan untuk mendata data Kabupaten. 
Form ini terdapat 6 tombol yaitu tombol Baru, 
Edit, Simpan, Batal, Hapus dan Keluar. 
Keterangan fungsi-fungsi tombol yaitu : 
1. Baru digunakan untuk menjalankan 

penambahan data baru. 
2. Edit digunakan untuk menjalankan 

penambahan pengeditan data. 
3. Simpan digunakan untuk menjalankan 

perintah penyimpanan data.  
4. Batal  digunakan untuk menjalankan 

perintah pembatalan penginputan  data.   
5. Hapus digunakan untuk menjalankan 

perintah penghapusan data. 
6. Keluar digunakan untuk menjalankan 

perintah menutup atau keluar dari form. 

 
Gambar 7. Tampilan Form Kabupaten 

5. Form Kecamatan 
Form Kecamatan adalah merupakan form yang 
digunakan untuk mendata data Kecamatan. Form 
ini terdapat 6 tombol yaitu tombol Baru, Edit, 
Simpan, Batal, Hapus dan Keluar. Keterangan 
fungsi-fungsi tombol yaitu : 
 Baru digunakan untuk menjalankan 

penambahan data baru. 
 Edit digunakan untuk menjalankan 

penambahan pengeditan data. 
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 Simpan digunakan untuk menjalankan 
perintah penyimpanan data.  

 Batal  digunakan untuk menjalankan perintah 
pembatalan penginputan  data.   

 Hapus digunakan untuk menjalankan perintah 
penghapusan data. 

 Keluar digunakan untuk menjalankan 
perintah menutup atau keluar dari form. 
 

 
Gambar 8. Tampilan Form Kecamatan 

 
6. Form Puskesmas 

Form Puskesmas adalah merupakan form yang 
digunakan untuk mendata data Puskesmas. Form 
ini terdapat 6 tombol yaitu tombol Baru, Edit, 
Simpan, Batal, Hapus dan Keluar. Keterangan 
fungsi-fungsi tombol yaitu : 
 Baru digunakan untuk menjalankan 

penambahan data baru. 
 Edit digunakan untuk menjalankan 

penambahan pengeditan data. 
 Simpan digunakan untuk menjalankan 

perintah penyimpanan data.  
 Batal  digunakan untuk menjalankan perintah 

pembatalan penginputan  data.   
 Hapus digunakan untuk menjalankan perintah 

penghapusan data. 
 Keluar digunakan untuk menjalankan 

perintah menutup atau keluar dari form. 

 
Gambar 9. Tampilan Form Puskesmas 

 

7. Form Desa 
Form Desa adalah merupakan form yang 
digunakan untuk mendata data Desa. Form ini 
terdapat 6 tombol yaitu tombol Baru, Edit, 
Simpan, Batal, Hapus dan Keluar. Keterangan 
fungsi-fungsi tombol yaitu : 

 Baru digunakan untuk menjalankan 
penambahan data baru. 

 Edit digunakan untuk menjalankan 
penambahan pengeditan data. 

 Simpan digunakan untuk menjalankan 
perintah penyimpanan data.  

 Batal  digunakan untuk menjalankan perintah 
pembatalan penginputan  data.   

 Hapus digunakan untuk menjalankan perintah 
penghapusan data. 

 Keluar digunakan untuk menjalankan 
perintah menutup atau keluar dari form. 

 
Gambar 10. Tampilan Form Desa 

 
8. Form Puskesmas Pembantu ( Pustu) 

Form Pustu adalah merupakan form yang 
digunakan untuk mendata data Pustu dari 
Puskesmas yang ada di desa. Form ini terdapat 6 
tombol yaitu tombol Baru, Edit, Simpan, Batal, 
Hapus dan Keluar. Keterangan fungsi-fungsi 
tombol yaitu : 
 Baru digunakan untuk menjalankan 

penambahan data baru. 
 Edit digunakan untuk menjalankan 

penambahan pengeditan data. 
 Simpan digunakan untuk menjalankan perintah 

penyimpanan data.  
 Batal  digunakan untuk menjalankan perintah 

pembatalan penginputan  data.   
 Hapus digunakan untuk menjalankan perintah 

penghapusan data. 
 Keluar digunakan untuk menjalankan perintah 

menutup atau keluar dari form. 

 
Gambar 11.Tampilan Form Pustu 

 
9. Form Identitas Wilayah 
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Form Identitas Wilayah adalah merupakan form 
yang digunakan untuk mendata data Wilayah 
dari Puskesmas yang ada di desa. 

 

Gambar 12. Tampilan Form Identitas Wilayah 
 

10. Form Identitas Puskesmas 
Form Identitas Puskesmas adalah merupakan 
form yang digunakan untuk mendata data 
Identitas dari Puskesmas yang ada di desa. Form 
ini terdapat 2 tombol yaitu Simpan dan Keluar. 
Keterangan fungsi-fungsi tombol yaitu : 
 Simpan digunakan untuk menjalankan 

perintah penyimpanan data.  
 Keluar digunakan untuk menjalankan 

perintah menutup atau keluar dari form. 

 
Gambar 13. Tampilan Form Identitas Puskesmas 

 
11. Form Karakteristik Puskesmas 

Form Karakteristik Puskesmas adalah 
merupakan form yang digunakan untuk mendata 
data Karakteristik atau area dari Puskesmas yang 
ada di desa. Form ini terdapat 2 tombol yaitu 
Simpan dan Keluar. Keterangan fungsi-fungsi 
tombol yaitu : 
1. Simpan digunakan untuk menjalankan 

perintah penyimpanan data.  
2. Keluar digunakan untuk menjalankan 

perintah menutup atau keluar dari form. 

 
Gambar 14. Tampilan Form Karakteristik 

Puskesmas 

12. Form Bangunan Puskesmas 
Form Bangunan Puskesmas adalah merupakan 
form yang digunakan untuk mendata data 
Bangunan ( rumah dinas ) dari Puskesmas yang 
ada di desa. Form ini terdapat 2 tombol yaitu 
Simpan dan Keluar. Keterangan fungsi-fungsi 
tombol yaitu : 
 Simpan digunakan untuk menjalankan 

perintah penyimpanan data.  
 Keluar digunakan untuk menjalankan 

perintah menutup atau keluar dari form. 

 
Gambar 15. Tampilan Form Bangunan Puskesmas 

 
13. Form Sarana Puskesmas 

Form Sarana Puskesmas adalah merupakan form 
yang digunakan untuk mendata data Sarana dari 
Puskesmas yang ada di desa. Form ini terdapat 2 
tombol yaitu Simpan dan Keluar. Keterangan 
fungsi-fungsi tombol yaitu : 
 Simpan digunakan untuk menjalankan perintah 

penyimpanan data.  
 Keluar digunakan untuk menjalankan perintah 

menutup atau keluar dari form. 

 
Gambar 16. Tampilan Form Sarana Puskesmas 

 
14. Form Peralatan Puskesmas 

Form Peralatan Puskesmas adalah merupakan 
form yang digunakan untuk mendata data 
Peralatan dari Puskesmas yang ada di desa. Form 
ini terdapat 2 tombol yaitu Berikutnya dan 
Keluar. Keterangan fungsi-fungsi tombol yaitu : 
 Berikutnya digunakan untuk menjalankan 

perintah untuk melanjutkan ke form 
berikutnya. 

 Keluar digunakan untuk menjalankan 
perintah menutup atau keluar dari form 
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Gambar 17 Tampilan Form Peralatan Puskesmas 

15. Form Organisasi Puskesmas 
Form Organisasi Puskesmas adalah merupakan 
form yang digunakan untuk mendata data 
Organisasi dari Puskesmas yang ada di desa. 
Form ini terdapat 2 tombol yaitu berikutnya dan 
keluar. Keterangan fungsi-fungsi tombol yaitu : 
 Berikutnya digunakan untuk menjalankan 

perintah untuk melanjutkan ke form 
berikutnya. 

 Keluar digunakan untuk menjalankan 
perintah menutup atau keluar dari form. 
 

 
Gambar 18. Tampilan Form Organisasi Puskesmas 

 
16. Form Program Pokok Puskesmas 

Form Program pokok Puskesmas adalah 
merupakan form yang digunakan untuk mendata 
data Program dari Puskesmas yang ada di desa. 
Form ini terdapat 2 tombol yaitu Berikutnya dan 
Keluar. Keterangan fungsi-fungsi tombol yaitu : 
 Berikutnya digunakan untuk menjalankan 

perintah untuk melanjutkan ke form 
berikutnya. 

 Keluar digunakan untuk menjalankan 
perintah menutup atau keluar dari form 
 

 
Gambar 19. Tampilan Form Program Pokok 

Puskesmas 
 

17. Form Pembiayaan Puskesmas 
Form Pembiayaan Puskesmas adalah merupakan 
form yang digunakan untuk mendata data 
Pembiayaan dari Puskesmas yang ada di desa. 
Form ini terdapat 2 tombol yaitu Berikutnya dan 
Keluar. Keterangan fungsi-fungsi tombol yaitu : 
1. Berikutnya digunakan untuk menjalankan 

perintah untuk melanjutkan ke form 
berikutnya. 

2. Keluar digunakan untuk menjalankan 
perintah menutup atau keluar dari form 

 
Gambar 20 Tampilan Form Pembiayaan Puskesmas 

 
Simpulan 

Berdasarkan hasil rekayasa, pengujian dan 
implementasi sistem dapat disimpulkan bahwa 
dengan adanya aplikasi ini dapat membantu 
menghindari kesalahan dalam pengolahan data dasar 
Puskesmas, data input yang ada pada aplikasi 
menghasilkan output yang memenuhi keinginan 
pengguna. 
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Abstrak 

Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat menyelenggarakan pemerintahan serta melaksanakan perogram 
kerja secara konsisten dan berkelanjutan. Pengelolaan potensi dan kebutuhan pembangunan direncanakan, 
diselenggarakan dan dilakukan pemantauan agar merata dan sesuai dengan kebutuhan tiap lokasi di wilayah 
Lombok Barat. Potensi dan kemampuan dasar tersebut dikelola dan dituangkan dalam perencanaan 
pembangunan serta memiliki daya tarik investasi. Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat melalui Badan 
Perencanaan dan Pembangunan Daerah memerlukan perangkat untuk prensentasi profil, potensi, perencanaan 
dan program pembangunan daerah Kabupaten Lombok Barat. Badan Perncanaan dan Pembangunan Daerah 
Kabupaten Lombok Barat berkehendak menggunakan sistem informasi geografis daerah. Sistem informasi 
spasial ini sangat diperlukan dan akan diimplementasikan secara bertahap. Kebutuhan pertama adalah data 
spasial yang akan dipergunakan sebagai bahan dasar dalam merepresentasikan profil, potensi, perencanaan dan 
program pembangunan daerah kabupaten Lombok Barat.Arsitektur data spasial dapat disusun berdasar pada 
kebutuhan informasi spasial tematis yang akan dipresentasikan dan data spasial dasar yang menjadi bahan 
bakunya. Arsitektur data spasial yang telah tersusun mampu mereferensikan profil, potensi, perencanaan dan 
program pembangunan daerah Kabupaten Lombok Barat. Data spasial yang telah tersusun atsitektur/strukturnya 
dapat memenuhi kebutuhan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat dalam 
menyajikan informasi spasial. Informasi spasial tersebut akan dapat dipresentasikan secara online dengan 
menggunakan aplikasi berbasis web. 

 
Kata kunci : struktur data spasial, SIGDA, informasi spasial 
 
 
 
 
1. Pendahuluan 

Kegiatan pembangunan di Pemerintah Daerah 
Kabupaten Lombok Barat (Pemda Lombok Barat) 
meningkat seiring dengan peningkatan taraf hidup 
masyarakatnya. Peningkatan kegiatan pembangunan 
ini, jika tidak dikontrol akan menimbulkan dampak 
yang menyebabkan tidak teraturnya tatanan 
Kabupaten Lombok Barat. Sebagai contoh, 
munculnya kegiatan pembangunan yang dilakukan 
secara berulang dilokasi yang sama dan disisi lain 
terdapat lokasi yang belum disentuh sama sekali. 
Hal tersebut akan menyebabkan tidak terdapatnya 
sinkrinosasi pembangunan antar sektor di Kabupaten 
Lombok Barat. Mengantisipasi kondisi tersebut, 
Pemda Lombok Barat khususnya Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten 
Lombok Barat (Bappeda Lombok Barat) telah 
menentukan beberapa lokasi yang diijinkan untuk 
melaksanakan kegiatan/proyek baru. Hal ini 
dilakukan selain memberikan manfaat dalam 
ketertiban juga berhubungan dengan pemerataan 

pembangunan. Berbagai sektor yang berkembang 
mendukung pembangunan; sektor primer (pertanian, 
perkebunan, perikanan, kehutanan dan lainnya), 
sektor skunder (pengeolahan bahan baku alam 
seperti industri/Pabrikasi), tersier (perdagangan dan 
jasa) dan kuartier (teknologi dan informasi, tenaga 
ahli). 

Pengelolaan pembangunan di wilayah Kabupaten 
Lombok Barat perlu diselenggarakan secara 
terencana, terorganisasi, terkontrol dan terkendali 
baik. Pada tahun ini, Inventarisasi data 
pembangunan berbasis informasi spasial merupakan 
suatu sarana yang cukup strategis bagi Kabupaten 
Lombok Barat untuk mengembangkan potensi 
daerah. Sehingga informasi tersebut dapat dijadikan 
acuan bagi Pemda dalam merencanakan 
pembangunan di daerah. Informasi ini juga 
diperlukan oleh dinas terkait yang ada di Pemda 
Lombok Barat yang berkepentingan dengan kegiatan 
pembangunan. Keperluan informasi yang berbeda 
pola ditiap jenjang tingkatan pemerintahan 

No Makalah : 304
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diperlukan, mulai yang bersifat strategis, taktis 
sampai dengan bersifat teknis. Bersesuaian dengan 
hal tersebut Bappeda Lombok Barat berkehendak 
menyajikan informasi spasial ini dalam sebuah 
aplikasi Sistem Informais Geografis (SIG). 
Kebutuhan utama dan pertama dari aplikasi SIG 
adalah penyediaan data spasial. Informasi spasial 
dari aplikasi SIG dapat dipergunakan untuk 
mendukung keperluan proses perencanaan, 
pelaksanaan, pengendalian sampai dengan 
pemantauan hasil pembangunan. Informasi spasial 
mampu langsung menunjukkan kondisi dan lokasi 
dari obyeknya, sehingga dapat dipergunakan sebagai 
informasi pendukung pengambilan keputusan. Untuk 
memenuhi keperluan aplikasi SIG tersebut 
diperlukan data spasial yang mampu mencitrakan 
kebutuhan aplikasi SIG yang dikehendaki. 

Pemenuhan kebutuhan data spasial untuk 
keperluan aplikasi SIG dapat didukung dengan 
tersedianya data spasial tematis yang saling 
melengkapi. Guna menyelesaikan permasalah dan 
kebutuhan tersebut diperlukan susunan data spasial 
untuk memenuhi kebutuhan aplikasi SIG yang akan 
dibangun oleh Bappeda Lombok Barat. Dengan 
demikian, perlu disusun arsitektur data spasial untuk 
memenuhi kebutuhan aplikasi SIG Kabupaten 
Lombok Barat. Arsitektur data spasial tersebut dapat 
diselesaikan dengan langkah-langkah dalam 
metodologi umum yaitu : identifikasi kebutuhan, 
analisa kebutuhan, penyusunan arsitektur data 
spasial dan model penyediaan data spasial. 
 
 
2. Sistem Informasi Geografis 

2.1 Pemahaman 

Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan 
sistem informasi yang berbasis pada data keruangan 
dan merepresentasikan feature di bumi. SIG selalu 
memiliki relasi dengan disiplin keilmuan Geografi, 
hal tersebut memiliki hubungan dengan disiplin 
yang berkenaan dengan yang ada di permukaan 
bumi, termasuk didalamnya adalah perencanaan dan 
arsitektur wilayah [6]. Pemahaman dari SIG adalah 
juga merupakan program komputerisasi untuk 
mengakuisisi, menyimpan menginterprestasi dan 
pengelolaan penyajian informasi secara spasial [5]. 

Menurut pendapat Peter A. Burrough (1998), 
SIG adalah sekumpulan fungsi-fungsi terorganisasi 
yang menyediakan tenaga-tenaga profesional yang 
berpengalaman untuk keperluan penyimpanan, 
retrieval, manipulasi dan penayangan hasil yang 
didasarkan atas data berbasis geografis. Pendapat 
Burrough ini merupakan dasar atau landasan yang 
dipergunakan dalam kegiatan atau pekerjaan bidang 
SIG. Implementasi dari pelaksanaan kegiatan 
tersebut tidak selalu mengacu pada penyertaan 
komputer sebagai salah satu elemen pada sistem 
informasi. Uraian tersebut dinyatakan oleh Aronoff 
(1989) bahwa SIG adalah sekumpulan komponen 

yang dilakukan secara manual atau berbasis 
komputer yang merupakan prosedur-prosedur yang 
digunakan untuk keperluan store dan 
pemanipulasian data bereferensi geografis.  
 
2.2 Data Spasial 

Data spasial adalah data yang bereferensi 
geografis atas representasi obyek di bumi. Data 
spasial berarti data yang berisi nilai-nilai posisi [3]. 
Data spasial pada umumnya didasarkan pada peta. 
Data spasial ataupun peta berisikan data atau 
informasi yang merukakan fenomena yang berada di 
bumi. Fenomena tersebut berupa fenomena alamiah 
dan buatan manusia. Pada awalnya, semua data dan 
informasi yang ada di peta merupakan representasi 
dari obyek di muka bumi. 

Data spasial memiliki dua jenis tipe yaitu vektor 
dan raster [8]. Model data vektor menampilkan, 
menempatkan, dan menyimpan data spasial dengan 
menggunakan titik-titik, garis-garis atau kurva, atau 
polygon beserta atribut-atributnya. Model data 
Raster menampilkan, dan menyimpan data spasial 
dengan menggunakan struktur matriks atau piksel – 
piksel yang membentuk grid. Pemanfaatan kedua 
model data spasial ini menyesuaikan dengan 
peruntukan dan kebutuhannya. 

Model data vektor adalah yang dapat 
menampilkan, menempatkan, dan menyimpan data 
spasial dengan menggunakan titik-titik, garis atau 
kurva dan polygon beserta atribut-atributnya [8]. 
Gambar 1 berikut mengilustrasikan tipe data titik, 
garis dan polygon. 

 
Gambar 1. Titik, garis, polygon pada data vektor [3] 

 

Ruang atau dimensi koordinat diasumsikan bersifat 
kontinyu yang memungkinkan semua posisi, 
panjang. dan dimensi didefinisikan dengan presisi 
[8]. Model entity titik / point adalah obyek yang 
dikatikan dengan pasangan koordinat (x, y). Di 
dalam model data spasial vektor, garis-garis atau 
kurva (busur atau arcs) merupakan sekumpulan 
titik-titik terurut yang dihubungkan [8]. Polygon 
akan terbentuk penuh jika titik awal dan titik akhir 
polygon memiliki nilai koordinat yang sama 
(tertutup sempurna). 

Struktur model data raster identik dengan bentuk 
matriks. Model data raster menampilkan, 
menempatkan dan menyimpan data spasial dengan 
menggunakan struktur matriks atau piksel-piksel 
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yang membentuk grid [8]. Tingkat ketelitian model 
data raster sangat bergantung pada resolusi atau 
ukuran pikselnya terhadap obyek di permukaan 
bumi. Entity spasial data raster disimpan di dalam 
layers yang secara fungsionalitas di relasikan 
dengan unsur – unsur petanya [8]. Obyek di 
permukaan bumi disajikan sebagai elemen  matriks 
atau sel-sel grid yang homogen. Data raster adalah 
model data spasial yang paling sederhana, data 
geografi ditandai oleh nilai-nilai (bilangan) elemen 
matriks persegi panjang dari suatu objek. Gambar 2 
merupakan ilustrasi tentang struktur data raster. 

 
Gambar 2. Struktur model data raster [8] 

Satuan elemen data raster biasa disebut dengan 
pixel, elemen tersebut merupakan ekstrasi dari suatu 
citra yang disimpan sebagai digital number [3]. 

Pemrosesan spasial pada dasarnya adalah 
konsep-konsep matematika himpunan. Relasi dua 
himpunan berlaku interseksi, irisan, bagian serta 
penggabungan. Konteks tersebut bersesuaian dengan 
model topologi konsep interior dan batas untuk 
mendefinisikan hubungan antara spatial feature. 
Pemrosesan data spasial seperti dapat dilakukan 
dengan teknik tersebut disebut dengan 
geoprocessing [4], pemrosesan tersebut antara lain : 

a. overlay adalah merupakan perpaduan dua layer 
data spasial, 

b. clip adalah perpotongan suatu area berdasar 
area lain sebagai referensi, 

c. intersection adalah perpotongan dua area yang 
memiliki kesamaan karakteristik dan criteria, 

d. buffer adalah menambahkan area di sekitar 
obyek spasial tertentu, 

e. query adalah seleksi data berdasar pada kriteria 
tertentu, 

f. union adalah penggabungan / kombinasi dua 
area spasial beserta atributnya yang berbeda 
menjadi satu, 

g. merge adalah penggabungan dua data berbeda 
terhadap feature spasial, 

h. dissolve adalah menggabungkan beberapa nilai 
berbeda berdasar pada atribut tertentu. 

 
2.3 Topologi Pemrosesan Spasial 

Topologi berhubungan dengan property spasial 
yang tidak dibawah transformasi tertentu [3]. Dasar 
pembentukan dari data spasial merupakan topologi 
geometri ruang. Menurut De Bay (2000), property 

secara matematis dari ruang geometri yang 
dipergunakan pada data spasial dapat di deskripsikan 
sebagai berikut : 

a. ruang adalah euclidean tiga dimensi yang 
mana tiap point dapat dideterminasikan 
sebagai koordinat tiga dimensi triple ordinat 
(x, y, z); dalam bentuk ruang didefinisikan 
sebagai corak perwujudan point sebagai 
dimensi nol, line sebagai dimensi satu, polygon 
sebagai dimensi dua dan volume sebagai 
dimensi tiga; 

b. ruang adalah merupakan ruang metric yang 
berarti bahwa perhitungan jarak antara dua 
point didasarkan pada fungsi jarak; 

c. ruang adalah merupakan topologi ruang yang 
didefinisikan sebagai bit yang komplek; 

d. interior dan batas adalah property dari bentuk 
spasial yang merupakan bagian invariant 
dibawah pemetaan topologi. 

 
 
3. Metodologi 

Penyusunan arsitektur data spasial untuk 
mendukung aplikasi Sistem Informasi Daerah 
kabupaten Lombok Barat (SIGDa Lombok Barat) 
sangat vital. Tersedianya arsitektur data spasial 
untuk SIGDa Lombok Barat dibutuhkan sebagai 
acuan dasar dalam penyediaan dan penyiapan data 
spasialnya. 

Secara umum metodologi yang dipergunakan 
untuk menyusun arsitektur data spasial ini dengan 
tahapan umum yaitu : identifikasi kebutuhan, analisa 
kebutuhan, perumusan arsitektur data spasial dan 
penyusunan model penyediaan data spasial. Gambar 
3 berikut ini menyampaikan tahapan-tahapan dalam 
penyusunan arsitektur data spasial. 

 

 
Gambar 3. Metodologi 

 
3.1 Identifikasi Kebutuhan 

Informasi awal terhadap kebutuhan data dan 
arsitektur data spasial didasarkan pada identifikasi 
berkenaan dengan kebutuhan SIGDa Lombok Barat. 
Keterangan / informasi awal diperoleh dari pemilik 
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dan pengguna utama SIDa Lombok Barat, yaitu 
pihak Bappeda Lombok Barat. Berdasar identifikasi 
kebutuhan diperoleh beberapa data awal yang 
mencitrakan kebutuhan data spasial SIGDa Lombok 
Barat. Uraian berikut dibawah ini adalah hasil 
identifikasi kebutuhan data/informasi spasial yang 
diperlukan Bappeda Lombok Barat untuk SIGDa 
Lombok Barat [7]. 
1. SIGDa Lombok Barat akan akan diperlukan 

berbasis online. Aplikasi tersebut dipergunakan 
sebagai viewer informasi spasial secara tematis. 

2. Data spasial dasar yang dipergunakan adalah 
data Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) 
Kabupaten Lombok Barat. Ketersediaan data 
terbatas pada data pokok. 

3. Penggunaan lahan (landuse). 
4. Penunjuk wilayah administrasi sampai ke tingkat 

desa. 
5. Wilayah hutan dan klasifikasinya. 
6. Property wilayah secara umum yang bersifat 

alamiah : danau dan sungai. 
7. Potensi alam seperti perkebunan, pariwisata, 

pertambangan, perkebunan, pertanian dan daerah 
potensi wisata. 

8. Daerah rawan bencana. 
9. Wilayah pemukiman penduduk. 
10. Infrastruktur umum, seperti fasiltias pendidikan, 

kesehatan, jalan, waduk, irigasi, jaringan listrik, 
jaringan pipa air minum, transportasi, 
komunikasi dan fasilitas umum. 

Pada masa selanjutnya, data spasial untuk keperluan 
SIGDa Lombok Barat tidak terbatas pada data 
spasial RTRW namun dilengkapi dengan data 
spasial yang didasarkan atas produk tugas dari 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) [7]. 
Berdasar kebutuhan penggunaan aplikasi SIGDa 
Lombok Barat, diperoleh bahwa data spasial yang 
disertakan akan diperkuat dengan data tabular / 
atribut eksternal. Pihak Bappeda Lombok Barat 
berencana mengintegrasikan data spasial dengan 
data tabular yang bersumber dari produk data tiap 
SKPD yang bersesuaian dengan SIGDa Lombok 
Barat. 

SIGDa Lombok Barat yang direncanakan perlu 
memiliki sajian informasi spasial tematis yang 
penting untuk prensentasi profil daerah, potensi, 
perencanaan dan program pembangunan daerah 
kabupaten Lombok Barat [7]. Berikut ini adalah 
hasil identifikasi kebutuhan informasi spasial tematis 
yang ingin disajikan. 
1. Informasi wilayah administrasi pemerintahan 

beserta profilnya. 
2. Informasi penggunaan lahan (landuse). 
3. Informasi keragaman hutan dan potensinya. 
4. Informasi feature alam (danau dan sungai), 
5. Informasi lahan pertanian dan potensinya. 
6. Informasi area perkebunan dan ragam produk. 
7. Informasi kandungan mineral tambang dan 

potensi penambangan. 

8. Informasi daerah rawan bencana. 
9. Informasi area pemukiman penduduk. 
10. Informasi ketersediaan fasilitas pendidikan, 
11. Informasi ketersediaan fasilitas kesehatan, 
12. Informasi infrastruktur umum (jalan, waduk, 

irigasi, jaringan listrik, jaringan pipa air minum) 
13. Informasi area dan potensi wisata. 
14. Informasi fasilitas umum yang tersedia. 
 
3.2 Analisa Kebutuhan 

Mencermati hasil idntifikasi dan informasi awal 
dapat diketahui akan pola data spasial yang akan 
diterapkan pada SIGDa Lombok Barat. Berdasar 
pada ketersediaan data spasial dasar RTRW, 
diperlukan pelengkapan atribut data karena 
keterbatasan dan sebagian tidak sesuai dengan 
atribut yang diperlukan. Sebagai tindak lanjut maka 
diperlukan perbaikan data spasial khususnya pada 
bagian atribut data. 

Berdasar pada keberadaan data dan kebutuhan 
informasi spasial tematis diperlukan perlakuaan dan 
penyiapan data spasial. Perlakuan yang diperlukan 
untuk data spasial antara lain : 

a. penyusunan standarisasi; 
b. penyusunan atribut data spasial; 
c. pelengkapan data. 

Perlakuan terhadap data spasial yang diberlakukan 
dapat dipergunakan sebagai media penyusunan 
arsitektur data spasial yang diperlukan. Atribut data 
spasial yang disusun diperlukan sebagai atribut 
pokok. Atribut tersebut kemudian diintegrasikan 
dengan data tabular menggunakan basis data 
eksternal. 
 
3.3 Penyusunan Arsitektur Data Spasial 

Arsitektur data spasial yang disusun didasarkan 
pada struktur data spasial yang diperlukan SIGDa 
Lombok Barat. Arsitektur yang disusun berdasar 
pada komponen berikut ini : 

a. standarisasi data spasial; 
b. struktur atribut data spasial; 
Arsitektur yang akan tersusun merupakan acuan 

penyusunan dan penyiapan data spasial. Arsitektur 
data spasial yang terbangun akan dipergunakan 
sebagai pedoman penyiapan data spasial SIGDa 
Lombok Barat. 
 
3.4 Pemodelan Penyiapan Data Spasial 

Pemodelan penyiapan data spasial dimaksudkan 
untuk memberikan panduan dalam penyediaan data 
spasial SIGDa Lombok Barat maupun update-nya. 
Mekanisme pemodelan didasarkan pada pola dasar 
penyiapan data spasial. 

Berdasar pada analisa, ketersediaan data spasial 
dapat dimungkinkan beragam. Model yang disusun 
didasarkan pada aktifitas penyiapan data spasial. 
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4. Arsitektur dan Pemodelan 

Berdasar pada hasil identifikasi kebutuhan dan 
analisa dapat disusun arsitektur data spasial yang 
dirancang untuk memenuhi kebutuhan SIGDa 
Lombok Barat. Struktur data spasial yang dihasilkan 
dipergunakan sebagai acuan penyiapan data spasial 
SIGDa Lombok Barat. 

Pemodelan penyediaan data spasial yang 
tersusun dapat dipergunakan sebagai panduan 
penyiapan data spasial. Model penyiapan data 
spasial yang dihasilkan berlaku untuk keperluan 
penyiapan data spasial SIGDa Lombok Barat 
maupun keperluan update data spasial. 
 
4.1 Arsitektur Data Spasial 

Arsitektur data spasial SIGDa Lombok Barat 
tersusun atas Standarisasi dan Struktur data. Uraian 
berikut ini adalah ketentuan atau standarisasi data 
spasial yang dapat ditetapkan guna memenuhi 
kebutunan SIGDa Lombok Barat. 
1. Model data yang dipergunakan adalah vektor. 
2. Data spasial yang dipergunakan menggunakan 

Datum berdasar WGS-1984. 
3. Sistem proyeksi peta yang dipergunakan adalah 

UTM zona 50S. 
4. Skala peta yang ditetapkan adalah 1 : 25.000. 
5. Format dasar peta secara elektronik adalah *.shp. 
Standarisasi tersebut wajib dipatuhi karena aplikasi 
SIGDa Lombok Barat juga akan mengacu pada 
tetapan standarisasi ini. 

Komponen kedua yang vital dalam arsitektur 
data spasial untuk SIGDa Lombok Barat adalah 
struktur data spasial. Struktur data spasial yang 
dimaksud ini secara dasar adalah susunan atributnya. 
Berikut ini adalah susunan struktur atribut data 
spasial untuk aplikasi SIGDa Lombok Barat. 
1. Administrasi; tipe polygon, tersusun atas : shape, 

desa_id, nm_desa, desa_luas, nm_kec, nm_kab. 
2. Landuse; tipe polygon, tersusun atas : shape, 

land_id, kd_use, kuse, penggunaan. 
3. Daerah aliran sungai; tipe line, tersusun atas : 

shape, das_id, nm_das. 
4. Sungai; tipe line, tersusun atas : shape, 

sungai_id, kd_sungai, nm_ksungai, nm_sungai. 
5. Jalan; tipe line, tersusun atas : shape, jalan_id, 

kd_kjalan, nm_kjalan, nm_jalan, pjalan. 
6. Daerah rawan bencana, tipe polygon, tersusun 

atas : shape, bencana_id, kd_bencana, 
nm_kbencana, nm_bencana. 

7. Lahan pertanian dan potensi; tipe polygon, 
tersusun atas : shape, pottani_id, nm_pottani, 
tani_id, nm_tani. 

8. Area perkebunan; tipe polygon, tersusun atas : 
shape, kebun_id, nm_kebun. 

9. Kawasan potensi pertambangan; tipe polygon, 
tersusun atas : shape, tambang_id, kd_tambang, 
nm_ktambang, nm_tambang, status. 

10. Wilayah pemukiman; tipe polygon, tersusun atas 
: shape, mukim_id, nm_mukim. 

11. Kawasan pariwisata; tipe polygon, tersusun atas : 
shape, wisata_id, kd_wisata, nm_kwisata, 
nm_wisata. 

12. Kawasar industri; tipe polygon, tersusun atas : 
shape, industri_id, kd_industri, nm_kindustri, 
nm_industri. 

13. Fasilitas umum; tipe point, tersusun atas : shape, 
fasum_id, kd_fasum, nm_kfasum, nm_fasum. 

14. Tempat ibadah; tipe point, tersusun atas : shape, 
ibadah_id, kd_ibadah, nm_kibadah, nm_ibadah. 

15. Fasilitas kesehatan; tipe point, tersusun atas : 
shape, faskes_id, kd_faskes, nm_kfaskes, 
nm_faskes. 

16. Fasilitas pendidikan; tipe point, tersusun atas : 
shape, sekolah_id, kd_sekolah, nm_ksekolah, 
nm_sekolah. 

17. Waduk; tipe polygon, tersusun atas : shape, 
waduk_id, nm_waduk. 

18. Aliran irigasi; tipe line, tersusun atas : shape, 
irigasi_id, kd_irigasi, nm_kirigasi, nm_irigasi. 

19. Fasilitas transportasi; tipe point, tersusun atas : 
shape, fastrans_id, kd_fastrans, nm_kfastrans, 
nm_fastrans. 

20. Jaringan distribusi listrik; tipe line, tersusun atas 
: shape, listrik_id, kd_klistrik, nm_klistrik, 
nm_listrik, plistrik. 

21. Jaringan pipa air minum; tipe line, tersusun atas : 
shape, pam_id, kd_kpam, nm_kpam, nm_pam, 
ppam. 

22. Jaringan saluran telekomunikasi telepon kabel; 
tipe line, tersusun atas : shape, telpon_id, 
kd_ktelpon, nm_ktelpon, nm_telpon, ptelpon. 

Struktur atribut data spasial yang tersusun tersebut 
akan direlasikan dangan basis data eksternal. Basis 
data eksternal yang dipergunakan adalah basis data 
tabular. Atribut pada basis data tabular secara garis 
besar berisikan : 

a. keterangan tambahan berkenaan dengan obyek 
spasialnya; 

b. atribut berisi keterangan berkenaan dengan 
spesifikasi tambahan obyek spasialnya; 

c. atribut tentang kapasitas / value dari obyek; 
d. atribut program pembangunan dan capaiannya; 
e. keterangan pemuntakhiran data. 

 
4.2 Model Penyiapan Data Spasial 

Penyiapan data spasial penting untuk memenuhi 
standarisasi data spasial yang telah ditetapkan. 
Adanya model dapat membantu tenaga teknis dalam 
memenuhi kebutuhan dan merupakan prosedur 
standar dalam pemenuhan kebutuhan data SIGDa 
Lombok Barat. Gambar 4 berikut ini adalah ilustrasi 
model / tahapan penyiapan data spasial. 
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Gambar 4. Model proses penyiapan data spasial 

Model penyiapan data spasial aplikasi SIGDa 
Lombok Barat merupakan panduan bagi tenaga 
teknis preparasi data spasial. Penyiapan data spasial 
untuk digabungkan ke dalam aplikasi SIGDa 
Lombok Barat dapat berlaku bagi tenaga teknis data 
diluar tim teknis Bappeda Lombok Barat. 

Prosedur baku penyiapan data spasial aplikasi 
SIGDa Lombok Barat adalah merupakan bagian 
yang vital. Model tersebut menjadi penting karena 
sebagai acuan standar penyiapan data spasial SIGDa 
Lombok Barat. Standarisasi proses merupakan salah 
satu komponen penting dari Sistem Informasi 
Geografis. Model penyiapan data spasial untuk 
aplikasi SIGDa Lombok Barat dipergunakan sebagai 
pedoman dalam penyiapan data spasial maupun 
update data spasial sesuai dengan kebutuhan dan 
kondisi. 
 
 
5. Simpulan 

Hasil penelitian ini dipergunakan sebagai acuan 
penyusunan aplikasi SIGDa Lombok Barat. 
Ketersediaan arsitektur data spasial dan model 
penyiapan data spasial dapat dipergunakan sebagai 
salah satu komponen pembangunan SIGDa. 

Tersedianya standarisasi akan mempermudah 
pembangunan aplikasi SIGDa Lombok Barat. 
Kemudahan yang diperoleh antara lain : 

a. tersedianya standarisasi data spasial yang 
dipergunakan sebagai bahan analisa rancang 
bangun program aplikasi; 

b. tersedianya pedoman penyusunan basis data 
eksternal / data tabular; 

c. diperolehnya petunjuk penyusunan data spasial 
dan penerapannya ke dalam program aplikasi 
SIGDa Lombok Barat. 
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Abstrak 

Bahasa Indonesia sebagai bahasa Nasional dan bahasa Negara merupakan simbol pemersatu masyarakat 
Indonesia. Keberadaan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai acuan utama pembelajaran bahasa 
Indonesia membutuhkan perhatian dalam perkembangannya. Rekayasa perangkat lunak kamus bahasa Indonesia 
untuk telepon seluler merupakan salah satu alternatif teknologi mobile yang dikembangkan untuk menambah 
acuan pembelajaran bahasa Indonesia. Rekayasa perangkat lunak kamus Bahasa Indonesia untuk telepon seluler 
dikembangkan dengan menggunakan paradigma berorientasi objek. Metodologi yang digunakan adalah  UML 
sebagi tools analisis dan perancangan yang digunakan untuk mempermudah proses implementasi dengan 
pemrograman  java. Perangkat lunak yang dikembangkan dapat digunakan oleh kalangan umum dengan telepon 
seluler yang mendukung aplikasi Java. Pengembangan perangkat lunak kamus Bahasa Indonesia untuk telepon 
seluler ini akan memberikan kontribusi terhadap pembelajaran Bahasa Indonesia dan pengembangan perangkat 
lunak dengan paradigma berorientasi objek. 

 
Kata kunci :   Kamus bahasa Indonesia, rekayasa perangkat lunak,  paradigma berorientasi objek , UML, 
telepon seluler, Java. 
 
 
1. Pendahuluan  

 
Bahasa dapat diartikan sebagai lambang nilai 

budaya disuatu Negara. Bahasa Indonesia memiliki 
kedudukan sebagai bahasa Negara, seperti yang 
tercantum dalam UUD 1945.  Selain sebagai bahasa 
Negara kedudukan bahasa Indonesia juga sebagai 
bahasa Nasional  yang dicetuskan pada Sumpah 
Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Dalam kaitannya 
sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki 
fungsi yang sangat penting yaitu: (1) lambang 
kebanggaan, (2) lambang identitas nasional, (3) alat 
perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar 
budaya, (4) alat yang memungkinkan penyatuan 
berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial 
budaya dan bahasanya masing-masing ke dalam 
kesatuan bangsa Indonesia [8]. 

Fungsi bahasa Indonesia yang sangat penting 
dalam kesatuan dan persatuan bangsa menempatkan 
pembelajaran bahasa Indonesia dalam pendidikan 
formal dalam posisi kurikulum inti yang dipelajari 
dari tingkat dasar hingga pendidikan tinggi. 
Berbagai metoda pembelajaran dilakukan agar 
kedudukan bahasa Indonesia tetap sebagai bahasa 
Nasional. 

Kamus sebagai sarana pembelajaran bahasa 
Indonesia  selalu berdampingan dengan identitas 
kekayaan negara.  Keberadaan kamus sebagai salah 
satu usaha pengembangan bahasa Indonesia harus 

dilakukan, karena dibutuhkan sebagai alat 
komunikasi yang canggih untuk mempersatukan 
bahasa yang besar [2]. Namun fenomena yang 
terjadi dilingkungan pendidikan formal dan 
masyarakat yang tidak menggunakan bahasa 
Indonesia sebagai bahasa Ibu, penggunaan kamus 
belum dapat digunakan secara maksimal.  

Kamus Bahasa Indonesia yang dijadikan acuan 
utama dalam pembelajaran Bahasa Indonesia adalah 
Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh 
tim penyusun Kamus Pusat Bahasa dan diterbitkan 
oleh Balai Pustaka.  

Seiring dengan perkembangan teknologi 
informasi maka Kamus Besar Bahasa Indonesia 
(KBBI)  berkembang tidak saja dalam bentuk buku 
namun juga dalam bentuk elektronik.  

Kamus Besar Bahasa Indonesia  dalam bentuk 
jaringan (KBBI daring)  telah dirilis oleh kementrian 
pendidikan nasional, sedangkan KBBI luar jaringan 
(KBBI luring) dikembangkan oleh beberapa praktisi 
perangkat lunak. KBBI daring dapat diakses 
langsung dalam situs [7] sedangkan KBBI luring 
tersedia bebas diunduh dari beberapa situs. Namun 
KBBI daring dan KBBI luring memiliki kelemahan 
karena pengguna kamus tidak seluruhnya memiliki 
sarana teknologi. Semakin meningkatnya 
perkembangan teknologi telepon seluler menjadi 
jawaban atas kondisi tersebut.  

No Makalah : 305
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Menyikapi kelemahan tersebut diatas maka 
tujuan dari penelitian ini adalah  mengembangkan 
perangkat lunak kamus bahasa Indonesia untuk 
telepon seluler. Pengembangan perangkat lunak 
dilakukan dengan paradigma berorientasi objek. 
Pengembangan perangkat lunak yang dijelaskan 
dalam penelitian ini dibatasi hingga tahap pengujian. 

Setelah pendahuluan pada bagian 2 membahas 
kajian pustaka, bagian 3 membahas penelitian yang 
dilakukan, hasil dan diskusi dari penelitian akan 
dijelaskan pada bagian 4,  kesimpulan dan penelitian 
lanjutan pada bagian 5.  

2. Kajian Pustaka 
 
Kajian pengetahuan yang dipergunakan dalam 

penelitian mengacu kepada beberapa penelitian 
terdahulu. 
2.1 Rekayasa Perangkat Lunak 

IEEE tahun 1993 dalam [4] mendefinisikan 
rekayasa perangkat lunak sebagai (1) aplikasi dari 
sebuah pendekatan kuantifiabel, disiplin, dan 
sistematis kepada pengembangan, operasi dan 
pemeliharaan perangkat lunak; (2) studi tentang 
pendekatan-pendekatan aplikasi perangkat lunak. 

Usaha yang berhubungan dengan rekayasa 
perangkat lunak dapat dikategorikan ke dalam tiga 
fase umum dengan tanpa mempedulikan area 
aplikasi, ukuran proyek atau kompleksitasnya. 
Masing-masing fase akan memberikan tekanan pada 
pertanyaan what, how dan change. (1) Fase definisi 
merupakan fase yang berfokus pada apa (what), 
dalam fase ini pengembang perangkat lunak 
mengidentifikasi informasi kebutuhan perangkat 
lunak. (2) Fase pengembangan berfokus pada 
bagaimana (how) yaitu selama pengembangan 
perangkat lunak, teknisi harus mendefinisikan 
bagaimana data dikonstruksikan, diimplementasikan, 
serta bagaimana pengujian dilakukan. (3)  Fase 
pemeliharaan berfokus pada perubahan (change) 
yang dihubungkan dengan koreksi kesalahan dan  
penyesuaian kebutuhan saat lingkungan perangkat 
lunak berkembang [4] . 

Beberapa metoda dikembangkan dalam 
pengembangan perangkat lunak yang lebih dikenal 
dengan model proses atau paradigma rekayasa 
perangkat lunak, antara lain model waterfall, model 
sekuensial linear, model prototipe, paradigma 
berorientasi objek dan masih banyak lagi.  

Untuk kebutuhan penelitian ini  paradigma 
rekayasa perangkat lunak yang digunakan adalah 
paradigma berorientasi objek.  

 
2.1.1 Metodologi Berorientasi Objek 

 
Pendekatan berorientasi objek dalam 

pengembangan perangkat lunak pertama kali 
diusulkan pada akhir tahun 1960-an. Edwar berard  
dalam [5] menyatakan bahwa keuntungan teknologi 

berorientasi objek ditekankan pada awal atau 
keseluruhan proses rekayasa perangkat lunak. 
Pertimbangan teknologi berorientasi objek harus 
memperkirakan pengaruhnya terhadap keseluruhan 
rekayasa. 

Untuk kebutuhan rekayasa perangkat lunak 
berorientasi objek dibutuhkan analisis,  perancangan  
dan pemrograman berorientasi objek. 

2.1.2 Analisis dan Perancangan Berorientasi 
Objek 

Rumbaugh, dkk dalam [5]  menyatakan bahwa 
analisis berkaitan dengan pemikiran yang teliti, 
ringkas, dapat dipahami dan model yang benar di 
dunia nyata. Tujuan analisis berorientasi objek  
(OOA)  adalah untuk memodelkan dunia nyata 
sehingga dapa dipahami.  

Untuk mengembangkan model yang teliti, 
ringkas dan dipahami maka harus digunakan salah 
satu dari sejumlah notasi dan proses OOA. 

Notasi dan proses OOA yang digunakan dalam 
penelitian ini menggunakan metodologi Unified 
Modelling Languange (UML).  

Unified Modelling Language (UML) adalah 
sebuah "bahasa" yang telah menjadi standar dalam 
industri untuk visualisasi, merancang dan 
mendokumentasikan sistem perangkat lunak. UML 
menawarkan sebuah standar untuk merancang model 
sebuah sistem [1]. Adapun tools UML yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah : 
1. Use Case Diagram 

Use case diagram yang sesungguhnya 
merupakan deskripsi peringkat tinggi 
bagaimana perangkat lunak (aplikasi) akan 
digunakan oleh penggunanya [3].  Use case 
diagram menggambarkan fungsionalitas yang 
diharapkan dari sebuah sistem. Penekanan 
dalam use case diagram adalah apa yang 
diperbuat sistem. 

2. Activity Diagram 
Activity diagram menggambarkan berbagai alir 
aktifitas dalam sistem yang sedang dirancang, 
bagaimana masing-masing alir berawal, 
decision yang mungkin terjadi dan bagaimana 
mereka berakhir.  

3. Sequence Diagram 
Sequence diagram, biasa digunakan untuk 
menggambarkan skenario atau rangkaian 
langkah-langkah yang dilakukan sebagai 
respons dari sebuah event untuk menghasilkan 
output tertentu. Diawali dari apa yang men-
trigger aktivitas tersebut, proses dan perubahan 
apa saja yang terjadi secara internal dan output 
apa yang dihasilkan.  

2.1.3 Pemrograman Berorientasi Objek  
Pemrograman berorientasi objek merupakan 

salah satu sarana yang digunakan dalam paradigma 
rekayasa perangkat lunak berorientasi objek. Salah 
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satu bahasa perograman yang dapat digunakan untuk 
pemrograman berorientasi objek adalah java. 

Java merupakan bahasa pemrograman yang 
dikembangkan dengan benggunakan bahasa C, Java 
diciptakan Oleh James Gosling dan Patrick 
Naughton dalam proyek dari sun microsystem 
sekitar tahun 1991.  

J2ME merupakan edisi khusus Java dan subset 
dari edisi J2SE,  edisi ini digunakan untuk 
pemograman dengan peralatan-peralatan kecil atau 
tebatas, seperti PDA, handphone, pager, dan lain-
lain. J2ME memiliki beberapa kelompok, 
diantaranya  J2ME WTK ( Wireless ToolKit ) yang 
merupakan perangkat lunak atau tool emulator kerja 
handphone,sehingga waktu membuat program 
handphone kita tidak perlu mencoba langsung ke 
handphone [6]. 
2.2 Kamus Besar Bahasa Indonesia  

Kamus Besar Bahasa Indonesia dikenal dengan 
sebutan KBBI terbit pertama tanggal 28 Oktober 
1988 saat pembukaan Kongres V Bahasa Indonesia. 
Sejak itu kamus telah menjadi sumber rujukan yang 
dipercaya baik di kalangan pengguna di dalam 
maupun di luar negeri. Setiap ada permasalah kata, 
KBBI selalu dijadikan jalan keluar penyelesaiannya.  

Selain muatan isi, KBBI memang disusun tidak 
sekedar sebagai rujukan, tetapi menjadi sumber 
penggalian ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, 
serta peradaban Indonesia. Oleh karena itu rujukan 
tersebut kemudian semakin mengakar di dalam 
kehidupan berbahasa Indonesia walaupun upaya 
penyempurnaan isi tidak selamanya mengimbangi 
perkembangan kosakatan bahasa Indonesia [7].  

 
3. Penelitian yang dilakukan 

Penelitian yang dilakukan menggunakan 
paradigma berorientasi objek. Adapum langkah yang 
dilakukan adalah (1) fase definisi dan  (2) fase 
pengembangan.  

 
3.1 Fase Definisi 

Fase definisi berfokus pada perangkat lunak apa 
(what) yang akan dikembangkan, untuk itu proses 
identifikasi  dan analisis dilakukan dengan 
melakukan kajian literatur yang bersumber dari 
pengetahuan dan penelitian yang terkait.  

Kebutuhan perangkat lunak dalam kamus 
bahasa Indonesia untuk telepon seluler yang akan 
dikembangkan merupakan sebuah rancangan yang 
dibuat untuk mengatasi kelemahan pada kebutuhan 
KBBI dalam bentuk buku, KBBI daring dan KBBI 
luring.  

Semakin pesatnya teknologi telepon seluler  
dapat dimanfaatkan untuk perangkat lunak kamus 
bahasa Indonesia yang bersifat mobile. Perangkat 
lunak yang akan dikembangkan dapat 
mempermudah pencarian kosa kata dalam kamus 
bahasa Indonesia. Harapan dari terbentuknya  
perangkat lunak kamus bahasa Indonesia untuk 

telepon seluler adalah untuk membantu proses 
pembelajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa 
Negara dan  bahasa Nasional.  
3.2 Fase Pengembangan  

Fase pengembangan berfokus pada bagaimana 
(how) perangkat lunak kamus bahasa Indonesia 
untuk telepon seluler akan dikembangkan. Untuk 
menjawab pertanyaan  tersebut fase pengembangan 
dilakukan dengan langkah-langkah analisis, 
perancangan, implementasi dan pengujian.  
3.2.1 Analisis 

Tahap analisis dilakukan dalam beberapa 
tahap yaitu : 
1. Analisis kebutuhan perangkat lunak.  Perangkat 

lunak yang digunakan untuk mengembangakan 
perangkat lunak kamus bahasa Indonesia untuk 
telepon seluler. Antara lain adalah : J2SE JDK-
6u26-windows-i586, J2ME Sun Java Wireless 
Toolkit 2.5.2_01 win, JCreator40 LE  dan 
Windows 7 Ultimate 32 bit 6.1 build 760 

2. Analisis kebutuhan perangkat keras. 
Spesifikasi telepon seluler yang digunakan oleh 
pengguna adalah telepon seluler yang memiliki 
fitur java MIDP 2.0 dan CLDC 1.0. 

3. Analisis pengguna, adalah kalangan umum 
yang menggunakan telepon seluler yang 
mendukung aplikasi Java.  
 

Sedangkan hasil analisis untuk gambaran kerja 
sistem adalah sebagai berikut : 
1. Pengguna mengaktifkan aplikasi kamus. 

Bahasa Indonesia pada telepon seluler, 
2. Petelah aplikasi terbuka pengguna dapat 

melihat menu utama dari aplikasi setelah 
masuk ke form pencarian, pengguna akan 
menginputkan sebuah ‘kata’ lalu pengguna 
memilih menu ‘cari’ yang sudah tersedia. 

3. Pengguna memasukan data sistem akan 
mencari, bila data ada sistem akan melakukan 
pemeriksaan kata dalam database, bila kata 
diemukan maka akan muncul tampilan dari arti 
kata yang dimasukan, bila tidak maka sistem 
akan memberikan pesan. 
 

3.2.2 Perancangan 
Perancangan yang dilakukan dalam 

penelitian ini menggunakan tools UML yaitu use 
case diagram, activity diagram dan sequence 
diagram.  

 
1. Perancangan interaksi pengguna dengan 

sistem. 
Analisis interaksi pengguna dan sistem adalah 
gambaran bagaimana pengguna memakai 
aplikasi kamus bahasa Indonesia mulai dari  
membuka aplikasi, melakukan pencarian 
sampai mendapatkan data hasil pencarian.  
Penelitian ini  menggunakan  Use Case 
Diagram untuk menggambarkan proses 
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pengguna menggunakan aplikasi kamus Bahasa 
Indonesia.  Gambaran use case diagram 
pengguna dalam menggunakan aplikasi kamus 
Bahasa Indonesia dapat dilihat pada gambar 1. 
berikut ini. 
 

 
Gambar 1 : Use Case Interaksi Penggunaan 

Perangkat Lunak 
 

2. Skenario Kerja Sistem  
Gambaran umum skenario kerja sistem 
perangkat lunak kamus bahasa Indonesia dapat 
dilihat pada Tabel 1 berikut. 

 
Tabel 1. Skenario Kerja Sistem 

Use Case : Menggunakan Aplikasi  
Aktor       : User / Pengguna 
 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 
1. Memasukan kata.  
2. Memperoleh arti 

kata 

1. Mencari kata 
2. Berhasil 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 
1. Memasukan kata.   
2. Memperoleh pesan 

gagal 

1. Mencari kata 
2. Gagal 

 
3. Aktifitas Sistem dan Pengguna 

Rancangan alur aktifitas sistem dalam 
perangkat lunak saat pengguna melakukan 
aktifitas pencarian kata dalam  dapat dilihat 
pada activity diagram dalam gambar 2.  
 

Aktifitas pengguna dalam menjalankan aplikasi  
adalah  : (a) pada saat setelah pengguna membuka 
aplikasi dan memilih menu yang ada maka pengguna 
akan masuk ke form pencarian, (b) setelah 
melakukan input kata maka pengguna dapat memilih 
menu cari., (c) sistem akan melakukan pencarian 
bila kata cocok maka akan tampil hasil dari input 
kata tersebut, jika tidak sistem akan mengeluarkan 
pesan error dan pengguna akan diminta untuk 
melakukan input data kembali. 

Membuka Aplikasi

Menginput Kata

Cari Arti Kata

Data Kata Yang 
dicari

Hasil

Pencarian

Berhasil

Gagal

Pesan Error

 
Gambar 2. Activity pencarian kata  

 
4. Sequence Diagram 

Sequence diagram menjelaskan bagaimana 
rangkaian langkah-langkah yang dilakukan 
sebagai respons dari sebuah event untuk 
menghasilkan output. Pengguna  melakukan  
pengambilan kata dengan memilih menu 
terlebih dahulu yaitu memilih Kamus 
Handphone Bahasa Indonesia, setelah itu 
pengguna menginputkan kata dan melakukan 
cari kata, setelah itu hasil jawaban dari 
penginputan kata ditampilkan. Untuk lebih 
jelasnya dapat dilihat dari  sequence diagram 
dalam gambar 3 berikut ini. 

 
Gambar 3. Sequence diagram perangkat lunak 

 
5. Perancangan Antar Muka 

Pengembangan perangkat lunak kamus bahasa 
Indonesia ini menggunakan rancangan 
tampilan yang dapat memudahkan pengguna 
dalam mendapatkan informasi yang diperlukan.  
Rancangan perangkat lunak kamus bahasa 
Indonesia yang dikembangkan terbagai ke 
dalam rancangan desain menu utama, tampilan 
halaman input kata dan tampilan hasil 
pencarian.  
Berikut adalah penjelasan rancangan antar 

muka. 
1. Perancangan Menu Utama 

Rancangan desain menu utama adalah tampilan 
awal dari aplikasi kamus Bahasa Indonesia, 
dalam menu utama ini terdapat gambar dan ada 
beberapa menu  pilihan yaitu (a) menu masuk  
untuk memulai pencarian, (b) menu petunjuk 
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dalam menu ini terdapat petunjuk bagaimana 
menggunakan aplikasi kamus ini, (c) menu 
keluar untuk keluar dari aplikasi. 

2. Rancangan Tampilan Halaman Input Kata 
Setelah pengguna memilih menu masuk pada 
pilihan menu yang ada di tampilan utama.Maka 
akan muncul halaman input teks, sebagai 
halaman inputan kata  untuk mencari arti dari 
kata yang diinput. Pada halaman ini tedapat 
form untuk menginputkan kata yang akan 
dicari kemudian terdapat  menu “Cari”.  
Berikut adalah gambaran rancangan dari 
halaman input teks dalam Gambar 4 : 
 

 
 

Gambar 4. Rancangan tampilan Halaman Input 
Kata. 

3. Rancangan Tampilan Hasil Pencarian 
Setelah menginputkan data dan memilih menu 
cari, maka akan muncul hasil pada form hasil 
pencarian yang terletak dibawah form input 
kata, didalam form yang akan menampilkan 
hasil dari pencarian kata yang dimasukan,  
pengguna dapat memilih menu “kembali” 
untuk kembali melakukan pencarian kata. 

3.2.3 Implementasi 
Implementasi dilakukan dengan 

pemrograman berorientasi objek menggunakan 
bahasa java. Dalam proses implementasi terdapat 
proses pencarian yang digambarkan menggunakan 
flowchat dalam gambar 5. 

 

 
Gambar 5.  Flowchart Pencarian 
 

Hasil implementasi perangkat lunak kamus 
bahasa Indonesia diperlihatkan dalam gambar 
berikut ini. Gambar 6 memperlihatkan tampilan awal 
setelah mengklik menu launch.  

 

 
Gambar 6. Tampilan awal 

 
Gambar 7 memperlihatkan ilustrasi pencarian.  

 

 
Gambar 7. Pencarian 

Hasil implementasi tampilan hasil pencarian 
diperlihatkan pada gambar 8.  
 

 
Gambar 8. Tampilan hasil pencarian 

 
3.2.4 Pengujian  

 
Dalam pengujian sistem metode yang 

digunakan  adalah metode white box dan black box, 
kedua pengujian ini dapat diaplikasikan pada semua 
lingkungan, arsitektur dan aplikasi.  
 
1. Pengujian Black Box 

Pengujian black box dilakukan dengan melihat 
cara kerja sistem pada kamus Bahasa 
Indonesia, hasil dari pengujian black box dapat 
dilihat dari Tabel 2 berikut ini. 
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Tabel 2 : pengujian pencarian 
 

Hasil Pengujian Searching / Pencarian Data  
Data 

Masukan 
Data 

Diharapkan 
Pengamatan 

Ke-
simpulan 

Pengguna 
memasuka
n data pada 
form 
“Masukan 
kata, 
kemudian 
memilih 
“cari” 

Sistem 
mencari data 
yang cocok 
dan 
menampilka
n hasil dari 
pencaian 
data 

Sistem dapat 
melakukan 
pencarian dan 
menampilkan 
hasil 
pencarian 

Berhasil 

Pengguna 
memasuka
n data pada 
form 
“Masukan 
kata, 
kemudian 
memilih 
“cari” 

Sistem tidak 
dapat 
mencari data 
yang cocok , 
dan kembali 
melakukan  
input kata 

Sistem tidak 
dapat 
melakukan 
pencarian 
maka muncul 
pesan error 

Berhasil 

2. Pengujian White Box 
Pengujian white box berfokus pada struktur 

control program. Test case dilakukan untuk 
memastikan bahwa semua statemen pada program 
telah dieksekusi paling tidak satu kali selama 
pengujian dan bahwa semua kondisi logis telah diuji. 
teknik pengujian white box, menggunakan grafik 
untuk melakukan serangkaian pengujian yang 
independen secara linear yang akan memastikan 
cakupan dari sistem. Pada gambar 9.  

 Grafik alir pencarian dari kamus Bahasa 
Indonesia: 

 

 
 

Gambar 9. Grafik alir perngkat lunak kamus 
bahasa Indonesia. 

 
4. Hasil dan Diskusi 

 
Hasil dan diskusi dari penelitian ini adalah :  

(1) perangkat lunak kamus Bahasa Indonesia untuk 
telepon seluler ini dibuat untuk mempermudah 
pengguna dalam pemakaian kamus bahasa 
Indonesia, (2) perangkat lunak tidak menggunakan 
media koneksi GPRS (General Packet Radio 
Service) sehingga perangkat lunak  dapat dipelajari 
dimana saja tanpa perlu memperhatikan koneksi 
GPRS di wilayahnya. Karena aplikasi ini 

menggunakan RMS yang sudah menyimpan 
database. 

 
5. Kesimpulan dan Penelitian Lanjutan 

Penelitian lanjutan yang dilakukan adalah 
pengujian dilakukan kepada pengguna dalam 
kelompok yang lebih luas, yaitu kelompok 
pendidikan formal dan masyarakat umum,  
mengembangkan perangkat lunak Kamus Bahasa 
Indonesia untuk kebutuhan Mobile Learning Bahasa 
Indonesia.  

Secara keseluruhan hasil penelitian ini akan 
memberikan kontribusi terhadap lingkungan 
pembelajaran bahasa Indonesia dan pengetahuan 
rekayasa perangkat lunak dengan paradima 
berorientasi objek.  
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Abstrak 

Teknologi informasi (TI) telah mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, daya saing, dan dapt mendukung 
kegiatan manajerial institusi pendidikan. Paper ini membahas metodologi dan aplikasi dashboarding information 
system (DIS) untuk sektor pendidikan sebagai tools pengukur dan evaluasi capaian kinerja dalam bentuk key 
performance indicator (KPI). Aplikasi DIS dikembangkan menggunakan metodologi data uniform resource 
locator (URL). Dalam implementasinya, aplikasi DIS dibangun menggunakan bahasa pemrograman hypertext 
preprosessor untuk membuat aplikasi front office, dan software fusionchart sebagai aplikasi pembuat grafik. 
Untuk memberikan tampilan grafik dan visualisasi yang interaktif dan kuat, aplikasi DIS juga menggunakan 
eXtensible Markup Language (XML). Agar mendapatkan hasil yang sahih, aplikasi DIS diuji coba untuk 
mengukur kinerja bidang akademik pada perguruan tinggi sebagai tempat penelitian dilakukan. Hasil akhir 
penelitian menunjukan bahwa DIS dapat menarik olahan data dari respostory data yang sudah ada, menampilkan 
informasi yang bersifat critical dalam bentuk dashboarding, memudahkan proses pemantauan, melihat gambaran 
kinerja institusi secara real time, dan dapat memenuhi kebutuhan informasi para pemimpin sektor pendidikan 
dalam melakukan pengukuran terhadap capaian kinerja KPI organisasinya. Aplikasi DIS pada penelitian ini juga 
mampu melakukan perubahan performansi informasi melalui teknik visualisasi data secara online, dan mampu 
menerapkan prinsip dan cara kerja early warning, self monitoring, constant reminding,  dan e-leadership.  
 
Kata kunci : Dashboarding, early warning, self monitoring,  constant reminding, e-leadership  
 
 
 
1. Pendahuluan 
 

Sektor pendidikan menggunakan teknologi 
informasi (TI) untuk mendukung dan meningkatkan 
efektivitas dan efisiensi. Melalui penerapan TI, 
institusi sektor pendidikan dapat menghasilkan 
produk dan jasa yang berkualitas tinggi, bersifat 
global, dan berdaya saing tinggi. Pada tingkat 
tertentu, pemanfaatan TI secara optimal dapat 
meningkatkan standar, kualitas, kemampuan 
kompetitif, dan dapat mendukung pelaksanaan 
fungsi dan tugas manajerial institusi pendidikan.  

Walau demikian, masih banyak para 
pemimpin sektor pendidikan yang belum 
memanfaatkan TI secara optimal dalam 
melaksanakan fungsi manajerial. Salah satu 
penyebabnya karena belum ada aplikasi TI yang 

dikembangkan untuk pemimpin sektor pendidikan 
dalam bentuk dashboarding information system 
(DIS). Seharusnya ada aplikasi yang mampu 
menampilkan informasi dalam bentuk dashboard 
untuk pemimpin sektor pendidikan sehingga dapat 
mengendalikan dan membawa organisasinya 
mencapai sasaran, tujuan, misi dan misi yang telah 
ditetapkan. 

Selain itu, berdasarkan hasil penelitian awal 
terhadap bentuk output sistem informasi pada 
sektor pendidikan diketahui bahwa sebagian besar 
masih ditampilkan dalam bentuk teks, tabel, dan 
angka. Belum dalam bentuk dashboard. 
Penampilan informasi seperti ini memunculkan 
kendala bagi pemimpin sektor pendidikan karena 
membutuhkan waktu lebih lama dalam 
memahaminya, dan belum bersifat real time. 

No Makalah : 305
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Sistem existing ini juga menghasilkan banyak data 
angka yang overwhelming, menjadikan informasi 
susah untuk dipantau, dan memberikan kesulitan 
dalam menarik informasi yang bersifat critical.  

Pada sisi lain, para pemimpin sektor 
pendidikan membutuhkan akses terhadap informasi 
strategis, dan informasi yang menyoroti anomali-
anomali tertentu. Karena itu, penelitian ini 
bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang 
dihadapi oleh pemimpin sektor pendidikan, 
mengembangkan metodologi DIS, membuat, dan 
menguji aplikasi DIS pada sektor pendidikan 
sebagai usulan solusi yang efektif untuk 
memecahkan berbagai permasalahan dan kendala 
tersebut.   

Pengembangan aplikasi DIS pada penelitian 
ini dibuat menggunakan metodologi data URL 
method, yaitu sebuah metode yang digunakan untuk 
mengembangkan sistem informasi yang 
menggunakan respostory data dan database yang 
sudah ada sebelumnya [1]. Metodologi data URL 
dipilih karena penampilan visualisasi data pada 
aplikasi DIS yang dibuat menggunakan software 
FusionChart yang ditanamkan pada skrip 
pemrograman menggunakan bahasa php (hypertext 
preprosessor) .  
 
2. Hasil dan Pembahasan 

2.1 Konsep DIS dan Pengembangannya 

 

Gambar 1. Skema Informatioan Retrieval DIS 

Gambar satu merupakan skema penempatan 
aplikasi DIS yang dikembangkan. Tampak pada 
gambar satu, aplikasi DIS sektor pendidikan yang 
dikembangkan merupakan sebuah aplikasi interface 
yang berfungsi sebagai front office system. Aplikasi 
DIS berfungsi sebagimana dashboarding system 
pada berbagai kendaraan yang sangat strategis bagi 
driver (pemimpin sektor pendidikan dapat di-
analogikan sebagai driver organisasi). Karena itu, 
aplikasi DIS dikembangkan sedemikian rupa 
sehingga dapat diakses dari terminal mana saja 
yang terhubung dengan sistem utama institusi 
pendidikan. Aplikasi DIS berinteraksi dengan 
sistem server dan data warehouse institusi. 

Metodologi aplikasi DIS sektor pendidikan 
dikembangkan dengan maksud untuk memudahkan 
proses monitoring, melihat gambaran, dan 
memenuhi kebutuhan informasi para pemimpin 
institusi pendidikan dengan melakukan perubahan 
performansi informasi melalui teknik visualisasi 
data. Penerapannya dapat membantu pelaksanaan 
fungsi manajerial pemimpin sektor pendidikan, 
yaitu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap 
kinerja organisasi.    

Aplikasi DIS pada penelitian ini terinspirasi 
dari sistem dashboard yang ada pada berbagai 
kendaraan (mobil, pesawat, dan lainnya). 
Karenanya dashboard pada penelitian ini adalah 
suatu model antarmuka sistem informasi yang 
dianalogikan seperti dashboard sebuah kendaraan 
yang mudah untuk dipelajari dan sangat strategis 
bagi driver.  

Dalam penerapannya pada aplikasi DIS, 
dashboarding information menggunakan teknik 
visualisasi data, yaitu tekni konversi data ke dalam 
format visual sehingga karakteristik dari data dan 
relasi di antara item data atau atribut dapat di 
analisis dan dilaporkan. Teknik visualisai data 
dimaksudkan untuk memudahkan user menangkap 
konsep dari data yang ditampilkan karena user 
lebih mudah mengartikan sebuah gambar daripada 
teks.  

Penyajian dan visualisasi data yang baik dan 
benar serta sesuai dengan kebutuhan akan 
memberikan nilai informasi yang lebih bagi 
penggunaannya. Karenanya aplikasi DIS dapat 
menjadi suatu solusi untuk menangani masalah 
visualisasi data. Aplikasi DIS (seperti dashboard 
lainnya) mempunyai fungsi dalam membantu 
mengidentifikasi elemen-elemen kunci dalam 
sebuah organisasi sehingga sangat berguna bagi 
organisasi untuk mengetahui kinerjanya 
berdasarkan KPI (Key Performance Indicator) yang 
telah ditentukan. Melalui tampilan yang eksekutif, 
instan dan ringkas, aplikasi DIS akan memfasilitasi 
para pihak yang berkepentingan dalam 
pengambilan keputusan,  melakukan prediksi untuk 
performance organisasi dimasa yang akan datang, 
serta menentukan langkah taktis maupun strategis 
berdasarkan data dan informasi terkini. Dengan 
desain yang baik, DIS juga dapat dibuat untuk 
membantu para pemimpin sektor pendidikan dalam 
mengidentifikasi tren, pola, anamoli kinerja 
organisasi, dan anomali data sehingga pada 
akhirnya dapat membantu dalam pengambilan 
keputusan yang efektif.  
 
2.2 Key Performace Indicator (KPI)  

Dalam kerangka manajemen strategis, terdapat 
bagian perencanaan strategis yang meliputi 
penentuan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta cara 
mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi 
kebijakan, program dan kegiatan. Selanjutnya akan 
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diukur kinerjanya berdasarkan kebijakan, program 
dan kegiatan. Pengukuran dilakukan untuk 
mengetahui tingkat kinerja organisasi dalam 
mengeksekusi rencana strategis, mencapai tujuan, 
dan sasaran dalam bentuk KPI. 

Untuk mendapatkan pemahaman dan 
pencapaian kesepakatan terhadap keterkaitan antar 
indikator kinerja yang disusun, dan mengukur 
kinerjanya ditempuh melalui pendekatan kerangka 
kerja logis, yang mencakup dalam kelompok 
indikator: indikator masukan (inputs), keluaran 
(outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits), dan 
dampak (impacts).  

Sementara untuk mempermudah 
pengembangan dan uji coba, maka pengembangan 
metodologi dan aplikasi DIS dilakukan untuk 
mengukur indikator masukan (dosen, sumber 
belajar, mahasiswa), dan indikator hasil (indeks 
prestasi kumulatif mahasiswa dan lulusan) sebagai 
prototipe. 

2.3 Software Pendukung dan URL Methode 

Kelebihan aplikasi DIS yang dikembangkan 
pada penelitian ini adalah mampu menampilkan 
informasi dalam bentuk dashboarding. Karena itu, 
dalam pengembangannya diperlukan software 

pendukung yang mampu menampilkan informasi 
dalam bentuk visual, yaitu software FusionCharts.  

Pembuatan aplikasi DIS dengan software 
FusionChart memiliki langkah teknis kurang lebih 
sama seperti mengembangkan aplikasi 
menggunakan jpgraph, dimana diharuskan untuk 
mengunduh library yang berisi class-class 
program. Pemilihan software FusionChart juga 
dikarenakan FusionChart dapat digunakan untuk 
membangun grafik berbasis website yang dapat 
digabungkan dengan beberapa bahasa 
pemrograman seperti PHP, ASP, dan ASP.NET. 
Untuk memberikan tampilan grafik yang interaktif 
dan kuat, FusionChart  menggunakan XML 
(eXtensible Markup Language) sebagai data 
interface. Dengan XML, FusionChat dapat 
menampilkan keindahan dari aplikasi Flash untuk 
membuat diagram yang bagus, interaktif dan visual.  

Selain dapat mendukung grafik berbasis web, 
dan mempunyai kemampuan menampilkan 
berbagai bentuk grafik, software FusionChart 
digunakan karena juga mampu menampilkan 
informasi menggunakan data URL methode. 
Mekanisme dan cara kerja data URL methode 
digambarkan pada gambar dua.

 

 
Gambar 2. Skema dan Cara Kerja Data URL Methode 

 
Metodologi data URL (Data URL Methode) yang 
diilustarikan pada gambar dua adalah sebuah 
metode information retrieval yang digunakan pada 
sebuah sistem informasi yang menggunakan 
respostory data (database) yang sudah ada. Dalam 
implementasinya, DIS pada sektor pendidikan 
menggunakan metodologi data URL karena 
menggunakan database yang sudah ada di 
perguruan tinggi tempat uji coba aplikasi dilakukan. 

Berdasarkan gambar dua pula, diketahui 
bahwa pada Data URL Method aplikasi hanya 
memerlukan URL dari XML data ketika terjadi 
proses permintaan (request) dari client dan akan 
direspon oleh server. Selanjutnya data akan 
ditampilkan ke client dalam bentuk XML 
(eXtensible Markup Language) data untuk diubah 
(render) dalam tampilan grafik. Sementara untuk 
memberikan tampilan grafik yang interaktif dan 
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kuat, FusionChart  menggunakan XML sebagai 
data interface sehingga dapat menampilkan 

keindahan dari aplikasi Flash, membuat diagram 
yang bagus, interaktif dan visual.  

 
 

 
Gambar 3. Contoh Skrip PHP untuk Melakukan Load URL dari XML Data 

 
Skrip baris ketiga pada gambar tiga, merupakan potongan fungsi index.php, terlihat bahwa file konten 

databaseRME.php dan file grafik AngularGauge.swf di-request dari client, akan mendapat respon dari server, 
kemudian pada bagian hasilnya akan di-render dalam bentuk grafik pada sebuah web browser. Fungsi ini 
merupakan implementasi dari data URL methode pada aplikasi DIS sektor pendidikan dalam penelitian ini.  

Melalui penggunaan metode tersebut, informasi yang merupakan indikator kinerja sektor pendidikan dapat 
ditampilkan dalam bentuk dashboarding, visual, real time, dan online melalui terminal yang terhubung dengan 
sistem dan data warehouse institusi. Alur logik pengembangan metodologi dan aplikasi DIS pada penelitian 
digambarkan secara sederhana pada gambar empat. Tampak pada gambar empat, diketahui bahwa aplikasi DIS 
mempunyai keunggulan dibandingkan dengan sistem informasi pada umumnya dalam hal menampilkan hasil 
pengolahan data menjadi informasi yang merupakan indikator kinerja organisasi. 

 

 
Gambar 4 Output Sistem Informasi Konvensional Versus Output Aplikasi DIS 

Output information retrivel dari sistem 
informasi umumnya  ditampilkan dalam bentuk 
teks dan tabel, sementara pada aplikasi DIS, 
informasi yang merupakan indikator kinerja 
organisasi ditampilkan dalam bentuk dashboard 
dan visual (gambar 4). Terjadi perubahan signifikan 
dari data yang ditampilkan dalam bentuk tabel 
kedalam bentuk dashboard. Disisi lain, rincian 
terhadap informasi masih dapat ditampilkan oleh 
dashboard jika memang diperlukan, sehingga tidak 
mengurangi nilai dari informasi tersebut. 

Aplikasi DIS yang dikembangkan pada 
penelitian ini juga mempunyai keunggulan 
dibandingkan dengan dengan sistem pelaporan 
sistem informasi biasa karena memiliki fitur drill 
down. Melalui fitur dril down, aplikasi DIS mampu 
melakukan penggalian terhadap data secara factual, 
hingga ke tingkat root data dan akar masalah. 
Secara nyata, fitur ini ditampakkan dalam sebuah 
dashboard, misalnya dengan tampaknya indikator 
berwarna merah dan kuning (penanda peringatan) 
di dashboard. Berikut dijelaskan beberapa contoh 

hasil uji coba aplikasi DIS dalam mengukur 
indikator kinerja KPI berdasarkan data factual yang 
ada pada database sebuah perguruan tinggi tempat 
penelitian dilaksanakan. 

2.4 Dashboading Information System (DIS) 

Pengembangan dan implementasi aplikasi DIS 
secara khusus bertujuan untuk menjawab 
permasalahan utama pemimpin sektor pendidikan 
dalam hal memperoleh informasi strategis tentang 
kinerja organisasi dari aspek input dan output 
(dosen, sumber belajar, mahasiswa) secara real 
time, online, dan factual. Dashboarding KPI indek 
mutu kinerja bisa dilihat dari beberapa indikator, 
diantaranya: indek mutu ketersediaan sumber 
belajar, indek mutu dosen, indek mutu mahasiswa, 
dan indek mutu lulusan (gambar 5). Gambar lima 
merupakan output utama aplikasi DIS yang 
diterapkan di perguruan tinggi. Aplikasi DIS 
menampilkan indikator kinerja sesuai dengan row 
data factual yang ada pada data warehouse yang 
diakses oleh aplikasi DIS.
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Gambar 5. Dashboarding Utama Aplikasi DIS Pada Sektor Pendidikan (Hasil Uji Coba) 

 

Tampak pada gambar lima, aplikasi DIS dapat 
menampilkan  informasi tentang indek mutu 
jurusan dalam bentuk dashboarding. Output 
tersebut menggambarkan indikator kinerja setiap 
jurusan di perguruan tinggi. Secara nyata, fitur 
dashboard menampilkan indikator warna kinerja, 
misalnya: warna merah (bahaya/peringatan), warna 
kuning (tingkat kinerja cukup baik), dan warna 
hijau (kinerja ada pada tingkat baik). Selain itu, 
aplikasi DIS juga menampilkan ringkasan tingkat 
kinerja dalam bentuk prosentase (%). Berdasarkan 
output DIS  pada gambar lima, disimpulkan bahwa 
kinerja keempat KPI suatu perguruan tinggi berada 
di level baik (ditunjukan oleh jarum indikator DIS 
yang ada di sebelah kanan/warna hijau). 

a. Dashboading Sumber Belajar (RME) 
 

 
Gambar 6 Dashboarding KPI RME 

 
Status kelengkapan sumber belajar dalam 

bentuk digital dan tersimpan pada respostory 
Raharja Multimedia Edutainment (RME) 
merupakan salah satu indikator kinerja yang diukur 
pada aplikasi DIS. Pengukuran terhadap status 
kelengkapan RME dilakukan dan ditampilkan 
hasilnya oleh DIS dalam bentuk dashboard seperti 
pada gambar enam. 

Dengan memperhatikan dashboard kinerja 
KPI RME (gambar enam), pemimpin sektor 
pendidikan dapat dengan cepat mengetahui status 
kinerja kelengkapan sumber belajar. Pada saat uji 
coba dilakukan, aplikasi DIS menampilkan 
dashboard tingkat kinerja KPI RME  pada status 
baik dan telah mencapai target kinerja (jarum 
indikator dashboard ada di wilayah hijau, dan rata-
rata kelengkapan RME sebesar 94,2). Karenanya, 
output dan fungsi aplikasi DIS ini terbukti dapat 
menjawab kebutuhan pemimpin sektor pendidikan 
terhadap informasi startegis dan analitik tentang 
kinerja organisasi, dan dapat digunakan dalam 

mengambil keputusan berdasarkan informasi 
factual. 
 
b. Dashboarding Indek Mutu Dosen (IMD) 

KPI kedua  yang diukur dan ditampilkan 
sebagai tingkat kinerja institusi sektor pendidikan  
pada aplikasi DIS adalah indek mutu dosen (IMD). 
IMD merupakan gambaran kinerja dosen secara 
menyeluruh dan merupakan gabungan dari 
performance indicator (PI) kelengkapan sumber 
belajar, kedisiplinan dalam pembelajaran, kepuasan 
mahasiswa terhadap dosen, melaksanakan 
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 
Output aplikasi DIS untuk KPI IMD tampak pada 
gambar tujuh. 

 

 
Gambar 7. Dashboarding KPI Indek Mutu Dosen/IMD 

Berdasarkan output DIS di gambar tujuh, 
pemimpin sektor pendidikan dapat mengetahui, 
memonitor, mengevaluasi, dan mengambil 
keputusan tentang tingkat kinerja dosen dengan 
cepat. Karenanya, DIS pada penelitian ini dapat 
dinyatakan sebagai suatu pengembangan fungsi 
sistem informasi yang pernah dikembangan oleh 
Rahardja Untung, dkk [2] karena dapat berfungsi 
sebagai early warning, self monitoring, dan 
constant reminding bagi pemimpin organisasi. 

c. Dashboarding IPK Mahasiswa  

KPI yang ketiga pada DIS adalah 
dashboarding information tentang indek prestasi 
kumulatif (IPK) mahasiswa. Hasil implementasi 
DIS untuk KPI ketiga tampak  pada gambar 
delapan. 

 

Gambar 8 Dashboarding KPI IPK Mahasiswa 

 Tingkat kinerja KPI ketiga (gambar delapan) 
merupakan dashboarding IPK mahasiswa 
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berdasarkan data pada resposstory data warehouse 
yang diakses aplikasi DIS. Tampak bahwa  DIS 
mampu menghasilkan informasi yang bersifat  row 
data factual, real time, dan online. Tampilan 
dashboarding kinerja KPI ketiga ini secara 
otomatis akan berubah ketika terjadi perubahan IPK 
pada data warehouse institusi pendidikan.  
 Karena itu, aplikasi DIS bisa merupakan 
bentuk perluasan implementasi konsep dan cara 
kerja data mining pada sistem informasi untuk 
memenuhi kebutuhan informasi strategis bagi 
pemimpin organisasi. Metodologi dan aplikasi DIS 
pada sektor pendidikan ini juga merupakan sebuah 
inovasi dalam menerapkan teknik clustering data 
seperti yang disampaikan oleh Taryana Acep [3], 
karena juga mempengaruhi konfigurasi lapisan 
bisnis lojik, database lojik, dan membutuhkan 
pengaturan database management system pada 
master server sehingga dapat melakukan 
sinkronisasi data di seluruh server. Karenanya, 
output aplikasi DIS akan selalu terjaga 
konsistensinya dimanapun aplikasi DIS diakses. 
Selain itu, aplikasi DIS juga merupakan salah satu 
implementasi hasil penelitin M. Alas Sali [4] yang 
menyatakan bahwa peluang organisasi dalam 
pemanfaatan bisnis proses adalah mampu 
mengidentifikasi masalah dengan jelas berdasarkan 
bidang pada setiap proses bisnis, karena DIS bisa 
mengidentifikasi masalah bagi organisasi. 

d. Dashboarding IPK Lulusan 

IPK lulusan juga merupakan indikator kinerja 
sektor pendidikan. Karena itu aplikasi DIS yang 
dikembangkan juga mempunyai kemampuan untuk 
mengukur dan menampilkan dashboarding 
indikator KPI IPK lulusan (gambar 9).    

 

Gambar 9 Dashboarding KPI IPK Lulusan 

Dashboarding KPI IPK lulusan pada gambar 
sembilan merupakan indikator kinerja institusi 
pendidikan  pada aspek output. Dengan 
memperhatikan dashboading KPI IPK Lulusan 
pada gambar sembilan, pemimpin sektor 
pendidikan dapat mengetahui IPK lulusannya setiap 
saat, dan mengambil keputusan untuk 
meningkatkannya. Output aplikasi DIS seperti ini 
membuktikan bahwa pengembangan metodologi 
dan aplikasi DIS dapat dipakai untuk 
menyempurnakan model sistem pendukung 
keputusan yang diteliti oleh Nurhaeni Yeni, dkk [5] 
untuk memperlancar pelaksanaan monitoring dan 
evaluasi kinerja perguruan tinggi dan peningkatan 
kinerja dosen yang melibatkan lima pelaku utama, 

yaitu: dosen, mahasiswa, quality assurance, 
direktorat akademik, dan kepala program studi.   
 
3.  Kesimpulan 

Dari pengujian dan implementasi terhadap 
aplikasi dashboaring information system (DIS) 
yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa aplikasi 
DIS dapat menghasilkan dan menampilkan 
informasi dalam bentuk dashboarding, visual, real 
time, online, dan mampu menerapkan prinsip early 
warning, self monitoring, dan constant reminding 
bagi pemimpin institusi sektor pendidikan. 
Informasi yang dihasilkan oleh aplikasi DIS 
merupakan bentuk ringkasan, bersifat critical, dan 
strategis, sehingga mampu membantu pemimpin 
sektor pendidikan dalam memimpin, dan 
menerapkan prinsip dan cara kerja e-leadership 
untuk mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi 
organisasi yang telah ditetapkan. 
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ABSTRAK 
 

Proses restrukturisasi model perancangan class diagram harus dilakukan untuk memperoleh efektifitas waktu 
proses dalam perolehan informasi.  Penyederhanaan model struktur class diagram dapat dilakukan melalui 
pemanfaatan pattern yang berlaku umum maupun  dengan memperhatikan struktur generalization,  association, 
embedded iterations, common events maupun private events. Dengan menggunakan metodologi penelitian 
berdasarkan metode kwalitatif pada studi kasus pembelian barang, semula perancangan model class diagram 
memerlukan 5 class yaitu class pemesanan barang, class pembelian, class pembayaran, class pengiriman  dan 
class penerimaan barang dengan masing-masing terasosiasi ke sub class item barangnya. Setelah di 
restrukturisasi susunan class diagram tersebut menjadi hanya sebuah super-class transaksi dengan sub-class item 
transaksinya dalam hubungan aggregation. Pengubahan struktur disertai dengan pengayaan atribut-atribut 
sebagai pengganti beberapa class-nya. Private events yang dimanfaatkan dalam  restrukturisasi class diagram ini 
adalah dengan mengkategorikan event-event yang terjadi secara sequence dalam suatu model state chart 
diagram.Dengan penyederhanaan struktur class diagram maka proses query untuk menghasilkan informasi dapat 
lebih efisien  dan lebih cepat sehingga optimasi perolehan informasi dari database dapat tercapai. 
 
Kata Kunci: restrukturisasi, class diagram, state chart, private events, event 
 
 
 
1. Pendahuluan 
 
Efektifitas proses sebuah sistem informasi banyak 
ditentukan oleh berbagai hal diantaranya kualitas 
sistem, kualitas informasi, dan penggunaan sistem. 
Penggunaan sistem dipengaruhi oleh aspek perilaku 
pengguna yang dipengaruhi oleh latar belakang dari 
si pengguna, kemampuan keahlian pengguna dan 
kebiasaan pengguna. Dengan menggunakan 
pendekatan interaksi manusia dan komputer akan 
didapatkan efektifitas sistem informasi dilihat dari 
aspek penggunaan sistem. Kualitas sistem 
dipengaruhi oleh kemampuan dan keterbatasan 
teknis dari suatu bahasa pemograman atau software 
database-nya. Dengan mempelajari masing-masing 
kemampuan software tersebut akan dapat ditentukan 
pemilihan software yang sesuai untuk menghasilkan 
efektifitas dipandang dari aspek kualitas teknis. 
Sedangkan untuk kualitas informasi, bisa 
dipengaruhi dari rancangan sistem yang berupa 
rancangan class diagram yang sistem analis buat 
berdasarkan model solusi sistem yang 
direncanakannya. Rancangan system tersebut berupa 
struktur class diagram dengan sejumlah class yang 
dipergunakan dalam proses query. Efektifitas dari 
kualitas informasi bisa juga berasal dari alur logika 
algoritma pemograman yang dilakukan oleh 
programmer sehingga bisa dihasilkan waktu proses 

yang singkat karena penggunaaan formula teknis 
algoritma yang tepat. Dalam makalah ini dibahas 
tentang restrukturisasi class diagram untuk 
memperoleh optimasi yang efektif dalam mencapai 
kualitas informasi. 
 
2. Tujuan Penelitian 

 
Terdapat 2 hal utama yang dituju dalam penelitian 
ini yaitu untuk :  
 Memperoleh kualitas informasi melalui 

restrukturisasi pemodelan class diagram yang 
efektif. 

 Mengidentifikasi pola/pattern hubungan class 
diagram 1 to 1 multiplicity. 

 
3. RUMUSAN MASALAH 

 
Dalam upaya menghasilkan informasi melalui proses 
query, diperlukan kombinasi relasi antar class yang 
menggunakan keyword JOIN, VIEW maupun 
relation WHERE. Dari pengalaman yang pernah 
dijumpai oleh penulis, proses query dengan 
penggunaan Join ataupun View yang melibatkan 
beberapa relation class ternyata  membutuhkan 
respon time yang relatif lama apalagi aplikasi sistem 
informasi yang dibuat berbasiskan web. Maka perlu 
dicarikan solusi bagaimana rancangan class diagram 

No Makalah : 307
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bisa lebih efisien tetapi tetap bisa menghasilkan 
kelengkapan informasi yang dibutuhkan tanpa 
memerlukan respon time yang lama. 
 
4. Landasan Teori 

 
4.1. Class Diagram 
Class adalah deskripsi dari kumpulan object yang 
mempunyai struktur, behavior pattern dan attribute 
yang sama [1].  Sehingga class diagram merupakan 
suatu hubungan antar class dengan pola hubungan 
struktur seperti generalisation, aggregation ataupun 
association. Class terbagi menjadi 3 bagian yaitu 
nama class, atribut, dan operasi. 

 
Gambar 1. Bagian Dari Class 
 
Attribute adalah data yang dimiliki suatu objek 
dalam class [2]. Tujuannya adalah untuk 
memodelkan sebuah keadaan problem domain yang 
dinamis dengan memperluas definisi class yang 
terdapat dalam class diagram, yaitu menambahkan 
behavioral pattern dan attribute untuk setiap class. 
Sumber dari tahap ini adalah Event Table dan Class 
Diagram yang telah dihasilkan dari tahap-tahap 
sebelumnya. Operasi adalah proses property yang 
dispesifikasikan dalam sebuah class dan diaktifkan 
melalui object dari class. Type struktur dalam class 
diagram :  
 

Class1

Class2 Class3

 
Gambar 2. Struktur Generalisation 
Generalisasi menggambarkan hubungan antara 
super-class dengan sub-sub class-nya dimana sub-
class akan memiliki properti yang dimiliki oleh 
super-class. 
 

Class1

Class2 Class3 Class4

*

*

*

*

*

*

 
Gambar 3. Struktur Aggregation 
Aggregation adalah hubungan antara satu atau lebih 
objek yang merupakan bagian dari (whole parts) 

 

Class1 Class2

* *
 

Gambar 4. Struktur Association 
Association adalah hubungan antara satu atau lebih 
objek tanpa adanya hubungan bagian seperti yang 
ada pada aggregation. 

 
4.2. Behavior 

 
Behavior adalah model dinamis dari suatu problem 
domain [1], berupa rangkaian susunan satu demi 
satu kejadian yang melibatkan objek tertentu.  Di 
dalam Behavior terdapat Behavioral Pattern yang 
merupakan urutan event berdasarkan struktur dasar 
pembagian waktu untuk melakukan event-event 
tersebut.  
Behavioral Pattern terdiri dari: 

 Sequence, merupakan kumpulan event yang 
terjadi secara berurutan.  

 Selection, merupakan suatu keadaan 
dengan kondisi hanya ada satu event yang 
terpilih dari sekumpulan event yang terjadi. 

 Iteration, merupakan event yang terjadi 
secara berulang.  

 
Concurrency merupakan suatu kondisi dimana 
terjadi lebih dari state pada satu waktu. Untuk 
menggambarkan Behavioral Pattern secara grafis 
digunakan Statechart Diagram.  

 
 
Gambar 5 : Contoh Statechart Untuk Concurrent 
Paths Pada Order di Status In-Shipping 
Sumber : [Satzinger, 2007] 

 
4.3. Private Events 

 
Dalam melakukan efektifitas perancangan class 
diagram perlu memperhatikan aspek private events 
dan common events. Private events adalah event 
yang mempengaruhi hanya satu objek pada problem 
domain, sedangkan common events adalah event 
yang mempengaruhi lebih dari satu objek pada 
problem domainnya [1]. Sehingga hasil 
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restrukturisasi class diagram bisa menghasilkan 
penambahan class baru, penambahan atribut baru 
maupun penyederhanaan struktur class diagram 
dengan pengurangan sejumlah class diagram. 

 
Table 1. Kategori Private Events  [1] : 
 

Event yang 
terjadi dalam 
proses 
Sequence 
dan 
Selection 

Untuk mempresentasikan event ini 
dilakukan pada status atribut dalam 
suatu class dengan state chart 
diagram. Setiap satu event yang 
terjadi maka sistem akan 
menghasilkan nilai baru pada status 
di atribut tersebut. Integrasikan 
atribut-atribut yang melibatkan 
event-event kedalam suatu class. 

Event yang 
terjadi dalam 
proses 
Iteration 
 

Untuk mempresentasikan event ini 
melalui penciptaan sebuah class 
yang baru. Struktur dalam class 
baru tersebut berbentuk 
aggregation yang dapat dijelaskan 
dalam state chart diagram. Untuk 
setiap iterasi yang terjadi maka 
sistem harus menghasilkan sebuah 
objek baru dari sebuah class. 
Integrasikan atribut event tersebut 
menjadi class yang baru. 

 
5. Metode Penelitian 

 
Penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini 
merupakan penelitian literatur menggunakan metode 
kualitatif 

 
Gambar 6 :Metodologi Penelitian 
 
Tahap awal class diagram yang telah 

dirancang dipelajari pola/pattern-nya dengan 
memperhatikan event-event yang mengalir dan pola 
hubungan struktur antar class-nya. Hasil dari 
perubahan tersebut menjadi class diagram revised. 
Kemudian dilakukan test case terhadap kedua 
struktur class diagram dan hasilnya dibandingkan 
untuk dilihat tingkat efektifitas dan efisiensi-nya. 

 

6. PEMBAHASAN 

 Berdasarkan pengalaman yang ditemui oleh 
penulis sendiri dalam pengolahan data dimana 

struktur database yang menggunakan banyak 
class dalam suatu class diagram, ternyata proses 
query untuk menghasilkan informasi 
membutuhkan respon time yang relatif lama 
dalam suatu aplikasi berbasis LAN. Apalagi 
seandainya aplikasi sistem tersebut berbasiskan 
Web maka pasti akan membutuhkan respon 
time yang lebih lama lagi karena dipengaruhi 
oleh factor bandwidth internet-nya. Sedangkan 
programmer pemula sering kali melihat suatu 
event dianggap sebagai satu class tersendiri 
sehingga hasil rancangan sistemnya penuh 
dengan class-class dalam class diagram-nya. 

 
Rancangan class diagram tersebut membutuhkan 5 
(lima) class dalam proses transaksinya yaitu class 
Pemesanan, Pembelian, Pembayaran, Pengiriman 
dan Penerimaan.  (lihat gambar 8) 
 

 Pola/Pattern : 
 
Terlihat dalam class diagram tersebut event 
pemesanan, pembelian, pembayaran, pengiriman dan 
penerimaan memiliki pola multiplicity 1 to 1. 
Sehingga apabila digambarkan dalam statechart 
diagram sbb: 

 

 

Gambar 7. Class Barang dalam State Chart 
Diagram 

 
Class Barang akan berkurang stocknya ketika proses 
penjualan sudah mencapai tahap Pengiriman, 
sedangkan pada proses Pemesanan, Pembelian dan 
Pembayaran belum mengurangi stock barang (lihat 
gambar 7). Untuk jumlah barang yang ada mulai dari 
Item_Pesan, Item_Beli, Item_Kirim hingga 
Item_Terima tetap sama jumlahnya. Sehingga yang 
terjadi hanyalah perubahan status progress dari suatu 
proses. Dari referensi diperoleh untuk melakukan 
restrukturisasi class diagram bisa digunakan metode 
private event maupun common event dengan melihat 
event-event yang terjadi mempengaruhi satu atau 
banyak objek dalam suatu class [1]. Class barang 
mengalami proses secara berurutan dari mulai 
dipesan, dibeli, dibayar, dikirim dan diterima dengan 
multiplicity bernilai 1 to 1 sehingga bila kita 
mengacu kepada private events maka akan masuk 
dalam kategori event Sequence, dengan 
penyelesaian restrukturisasi penambahan nilai baru 
pada status atribut.  
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 Class Diagram Struktur Awal : 
 

Rancangan class diagram awal dalam suatu studi kasus penjualan barang sbb: 
 

 
 

Gambar 8. Class Diagram Struktur Awal 

 
 Class Diagram Revised : 

 
Dengan menggunakan metode private event diperoleh perubahan struktur class diagram menjadi sbb : 

 

 
 

Gambar 9.  Class Diagram Revised 
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Ketika proses Pemesanan terjadi maka atribut 
tglPesan akan terisi sesuai dengan tanggal transaksi 
yang terjadi dan atribut statusTrans bernilai 
“dipesan”. Ketika proses berlanjut ke Pembelian, 
maka atribut tglBeli akan terisi sesuai dengan 
tanggal transaksi pada saat tersebut dan atribut 
statusTrans berubah menjadi “dibeli”. Ketika 
Pembayaran telah diterima senilai atribut Total, 
maka atribut tglBayar akan terisi sesuai waktu 
pembayaran dan atribut statusTrans berubah menjadi 
“dibayar”. Proses berikutnya adalah Pengiriman, 
proses ini akan mengurangi nilai stock yang ada 
pada class Barang dengan nilai qty yang ada didalam 
class Item_Transaksi dan atribut tglKirim akan terisi 
serta atribut statusTrans berubah menjadi “dikirim”. 
Ketika barang telah diterima oleh customer, maka 
atribut tglTerima akan terisi dan atribut statusTrans 
akan berubah menjadi “diterima” 
Test Case : 
 
Proses pengujian dalam Test Case disini 
menggunakan pseudocode : 
 
Class Diagram Struktur 
Awal 

Class Diagram Revised 

1. Peralihan proses dari Pemesanan ke Pembelian 
1) Menampilkan data 

PesanNo tertentu 
yang ada pada class 
Pemesanan yang 
telah terhubung ke 
sub class Item_Pesan 
berdasarkan PesanNo 
yang sama 

2) Memindahkan data-
data hasil query ke 
variable values 

3) Memasukkan 
variable values tsb 
kedalam atribut-
atribut class 
Pembelian dan sub 
class Item_Beli dan 
mengupdate atribut 
tglBeli 

1) Mengupdate atribut 
tglBeli dengan 
tanggal 
system/tanggal 
transaksi dan 
mengupdate atribut 
statusTrans dari 
“dipesan” menjadi 
“dibeli”untuk 
atribut transNo 
yang sama 

2. Mengidentifikasi atribut statusBayar  
Pada Proses Pengiriman 

1) Mencari data 
bayarNo pada class 
Pembayaran 

2) Apabila ditemukan 
maka akan diupdate 
atribut statusBayar 
pada class 
Pengiriman dengan Y 
untuk bayarNo yang 
sama 

1) Mengupdate atribut 
tglBayar dengan tgl 
transaksi untuk 
data yang transNo 
yang sama. 

3. Peralihan proses dari Pembayaran ke 
Pengiriman 

1) Menentukan data beliNo 
yang telah memiliki value 
pada tglBayar di class 
Pembayaran 

2) Mencari data beliNo yang 
ada pada class Pembelian 

3) Memindahkan data-data 
hasil query ke variable 
values 

4) Memasukkan variable 
values tsb kedalam 
atribut-atribut class 
Pengiriman dan sub class 
Item_Kirim dan 
mengupdate atribut 
tglKirim 

1) Mengupdate 
atribut 
tglKirim 
dengan tanggal 
system/tanggal 
transaksi dan 
mengupdate 
atribut 
statusTrans 
dari “dibayar” 
menjadi 
“dikirim”untu
k atribut 
transNo yang 
sama 

 
 
Dari hasil ketiga Test Case, Class Diagram Struktur 
Awal selalu membutuhkan alur pemograman yang 
lebih panjang dan lebih rumit dari pada Class 
Diagram Revised. Hal ini sudah pasti memerlukan 
LOC (Lines of Code) lebih banyak lagi.Sehingga 
dapat disimpulkan Class Diagram Revised lebih 
efektif dan efisien dalam memproses alir informasi 
yang terjadi. 
 
7. SIMPULAN DAN SARAN 
 
7.1. Simpulan 
a) Proses restrukturisasi class diagram dari 

beberapa class menjadi satu class dapat 
dilakukan apabila event yang terjadi adalah 
Sequence dan nilai multiplicity antar class nya 
dalah 1 to 1 

b) Class yang dihilangkan akan berubah menjadi 
atribut baru yang memiliki value set masing-
masing events yang terjadi secara Sequence. 

c) Class Diagram Revised lebih efektif dan efisien 
dalam perolehan informasinya. 

 
7.2. Saran 
Penelitian ini menggunakan metode kwalitatif 
dengan memperhatikan jumlah class yang dirancang 
dan merupakan penelitian awal, sehingga terbuka 
untuk dilanjutkan penelitian berikutnya dengan 
metode kwantitatif dengan menjalankannya pada 
suatu aplikasi system yang memiliki database data 
yang besar dan bisa  terlihat perbedaan respon time 
yang terjadi di masing-masing rancangan class 
diagram. 
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Abstract  
The development on medical world today are using computers to help diagnosis, prevention and treatment of a 
disease. This study aims to develop an expert system used to diagnose skin disease in which the patient can diagnose 
themselves based on the symptoms felt. The purpose of this research is to create a knowledge-based system of 
medicine in diagnosing skin. Knowledge representation used in this system is the production rule. Inference method 
used to obtain conclusions using forward  reasoning (forward chaining) and the platform used is base system of 
mobile web. 
 
Keyword : Expert system, skin disease, medicine, production rule, forward chaining, mobile web. 
 
 
1. Pendahuluan  

Segala bentuk teknologi dan pengetahuan semakin 
menunjukan perkembangannya.  
 Dermatologi adalah ilmu yang mempelajari kulit 
dan penyakitnya. Kulit yang merupakan organ terbesar 
dari tubuh manusia merupakan pertahanan pertama 
tubuh dari bakteri dan virus.  
        Identifikasi masalah penelitian adalah bagaimana 
membuat aplikasi sistem pakar, menyusun database 
dan merencanakan, menganalisis, merancang dan 
implementasi sistem pakar dalam mengenali nama 
penyakit kulit yang sedang diderita dan cara 
pengobatannya. 
       Tujuan Penelitian : 1. Sistem pakar  untuk 
penderita penyakit kulit, 2. Membantu penderita 
mengidenfikasikan penyakit kulit, mengenal gejala-
gejala penyakit kulit serta cara penyembuhannya, 3. 
Dapat Mengidentifikasi jenis-jenis penyakit kulit yang 
diderita. 
         Manfaat Penelitian : Membantu mengetahui 
nama penyakit kulit dan cara penanganannya dan 
membantu para pakar dalam mengetahui tentang 
database sistem pakar, serta dokumentasi penyakit-
penyakit kulit yang dilakukan oleh dokter kulit. 
Adapun masalah yang diteliti adalah penyakit kulit 
yang disebabkan oleh alergi, dengan berbasis mobile 
web, dengan  PHP, HTML5, jQuery mobile dan CSS, 
serta operasi smartphone dengan menggunakan 
Android  
 
2. Kerangka Teori  

 
Kecerdasan Buatan (Artificial Intelegence)    
        Kecerdasan buatan adalah suatu pengetahuan 
yang membuat komputer dapat meniru kecerdasan 
manusia dan dapat melakukan hal-hal yang apabila 
dikerjakan manusia yang memerlukan kecerdasan.  
         Menurut Wingston dan Prendergast (1994), [7],  
mengungkapkan bahwa tujuan kecerdasan buatan 

adalah : 1.Membuat komputer lebih cerdas; 2. 
Mengerti tentang kecerdasan; 3. Membuat mesin lebih 
berguna.  
Domain Penilitian [2], dalam kecerdasan buatan antara 
lain : 1. Formal tasks (matematika, games); 2. 
Mundane task (perception,robotis, natural language, 
common  sense, reasoning); 3.Expert tasks (financial 
analysis, medical diagnostics, engineering, scientific 
analysis, dll).  
        Jenis-jenis Kecerdasan Buatan [3], : 1. Sistem 
Pakar (Expert System); 2. Pengolahan Bahasa Alami  
(Natural Language Processing); 3. Pengenalan Ucapan 
(Speech Recognition); 4. Robotika & Sistem Sensor; 5. 
Computer Vision; 6. Intelligent Computer-Aided 
Instruction; 6. Game Playing. Selain itu perbandingan 
keuntungan kecerdasan buatan dibanding kecerdasan 
alamiah [1], :1. Lebih permanen, 2. Memberikan 
kemudahan dalam duplikasi dan penyebaran, 3. Relatif 
lebih murah dari kecerdasan alamiah., 4.Konsisten dan 
teliti., 5. Dapat didokumentasi., 6. Dapat mengerjakan 
beberapa task lebih cepat dan lebih baik dibanding 
manusia. 
 
Sistem Pakar 
         Sistem pakar adalah suatu sistem komputer yang 
dirancang agar dapat melakukan penalaran seperti 
layaknya seorang pakar pada suatu bidang keahlian 
tertentu (Shelly, Setiawan, Margianti). 
 Area Permasalahan Aplikasi Sistem Pakar : 1. 
Interpretasi; 2. Prediksi; 3.  Diagnosis; 4. Desain; 
5.Perencanaan; 6.Monitoring; 7. Debugging; 8. 
Instruksi; 9. Kontrol ; 10. Seleksi; 11. Simulasi. 
        Komponen Sistem Pakar antara lain : Basis 
Pengetahuan (Knowledge Base) yang  terdiri dari 
kumpulan objek beserta aturan dan atributnya (sifat 
atau cirinya), yang berada di dalam domain tertentu.  

Ada 2 bentuk pendekatan yaitu : a. Penalaran 
berBasis Aturan (Rule-Based Reasoning, b. Penalaran 
berBasis Kasus (Case-Based Reasoning). Basis Data 

No Makalah : 310 
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atau Memori Kerja (Working Memory). adalah 
bagian yang mengandung semua fakta-fakta pada saat 
pengambilan kesimpulan selama sistem pakar 
beroperasi, di dalamnya berisi memori kerja. 
Mesin/Motor Inferensi (Inference Engine) dan 
Antarmuka Pemakai (User Interface). 
 Menurut Turban (1995), representasi dalam 
sistem pakar terbagi dalam tiga teknik, yaitu:  
Production Rule, Semantik Network dan Frame. 
 Keuntungan Sistem Pakar :  
1. Handal (reliability), 2. sistem pakar tidak dapat 
lelah, 3.konsisten dalam member jawaban, 4.memiliki 
kemampuan untuk memecahkan masalah yang 
kompleks, 5. Me-mungkinkan pemindahan 
pengetahuan ke lokasi dapat diperoleh dan dipakai 
dimana saja.  
        Kerugian Sistem Pakar : 1. Biaya yang diperlukan 
sangat mahal, 2. Sulit dikembangkan. Disebabkan 
ketersedian pakar dibidangnya, 3. Sistem pakar  tidak 
100% bernilai benar.  
 Ada dua teknik dalam melakukan perunutan 
(interface) : 
1. Pelacakan ke belakang (backward chaining)  
2. Pelacakan kedepan (forward chaining)  

 Kedua teknik perunutan dipengaruhi oleh tiga 
macam teknik penelusuran (searching).antara lain : 1. 
Teknik Depth-First Search,; 2. Teknik Breadth-First 
Search,; 3. Teknik Best-First Search,  
       Tahapan Pembuatan Sistem Pakar [6], : 1. 
Mengidentifikasi  masalah dan kebutuhan, 2. Mengkaji 
situasi dan memutuskan dengan pasti tentang masalah 
yang akan dikomputerisasi dan apakan dengan sistem 
pakar bisa membantu apa tidak, 3. Menentukan 
masalah yang cocok. 
        Tahap pembutan Sistem Pakar : 1. 
Mempertimbangkan alternative, 2. Menghitung 
pengembalian investasi, 3. Biaya pembuatan sistem 
pakar, pemeliharaan, dan pelatihan, 4. Rekayasa 
pengetahuan 5. Merancang system : pembuatan 
prototype, menterjemahkan pengetahuan menjadi 
aturan-aturan, 6. Melengkapi pengembangan : 
pengembangan prototype, sesuai dengan keinginan, 7. 
Menguji dan mencari kesalahan system, 8. Memelihara 
sistem. 

 
Gambar 2.1 : Tahap Pembuatan Sistem Pakar 

 
Kulit 
 Kulit adalah organ tubuh yang paling besar dan 
paling kelihatan. Kulit juga berperan sebagai indikator 
yang menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi tubuh 
berjalan untuk menjaga dan melindunginya di 
sepanjang fase-fase kehidupan kita. Ketebalan kulit 

berkisar antara 1,5-4 milimeter, permukaan kulit 
sensitif terhadap panas, cahaya, dan sentuhan. 
 Warna kulit berbeda-beda, dari kulit yang 
berwarna terang (fair skin), pirang dan hitam, warna 
merah muda pada telapak kaki dan tangan bayi, serta 
warna hitam kecoklatan pada genitalia orang dewasa. 
 Anatomi Kulit, secara garis besar tersusun atas 
tiga lapisan utama yaitu: 
Lapisan epidermis atau kutikel, Lapisan dermis 
(korium, kutis vera, true skin) dan Lapisan subkutis. 

 
Gambar 2.2 : Penampang Anatomi Kulit 

  
Adneksa kulit terdiri atas kelenjar-kelenjar kulit, 

rambut, dan kuku: a. Kelenjar Kulit terdapat di 
lapisan dermis, terdiri : Kelenjar Keringat (Glandula 
Sudorifera) dan Kelenjar Palit (Glandula sebasea), b. 
Kuku adalah bagian terminal lapisan tanduk (stratum 
korneum) yang menebal. Dan c. Rambut terdiri akar 
rambut dan batang rambut. 
 Jenis-jenis penyakit kulit akibat alergi yang akan 
diteliti adalah : 1. Dermatitis Kontak Toksik, 2. 
Dermatitis Kontak Alergik, 3. Dermatitis Atopik; 4. 
Neurodermtitis Sirkumskripta; 5. Prurigo Hebra; 6. 
Prurigo Nodularis; 7. Sindrom Stevens Johnson; 8. 
Eritema Multiformis; 9. Nekrolisis Epidermal Toksik 
(Sindrom Lyell); 10. Staphylococcal Scalded Skin 
Syndrome. 

 
Basis Data 
  Menurut Kusrini [4], basis data adalah kumpulan 
data yang saling berelasi. Data sendiri merupakan fakta 
mengenai obyek, orang, dan lain-lain. Data dinyatakan 
dengan nilai (angka, dereta karakter, atau simbol). 
   
 Bentuk arsitektur sistem basis data, sistem terpusat 
dan client server.  

 
Tools aplikasi  

        UML, PHP, HTML5, CSS, JFS, MySQL, 
RDBMS sebagai aplikasi client-server atau sistem 
embedded. 

         Mobile web adalah aplikasi akses internet 
menggunakan mobile browser.  dengan  akses wireless 
menggunakan perangkat mobile seperti handphone, 
PDA dan perangkat portable yang tersambung ke 
sebuah jaringan telekomunikasi selular.  
 Mobile OS yang mereka targetkan cukup banyak, 
Android, iPhone, BlackBerry, Symbian bahkan Bada 
milik samsung yang baru saja rilis. 
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Gambar : 2.3. Smartphone 

Sumber :  http://www.infosmartphones.com/ 
Diakses Tanggal 27/7/2011 

 
3. Metodologi Penelitian 
     
       Subjek penelitian ini adalah Pembuatan media 
konsultasi diagnosis penyakit kulit berbasis mobile 
web, dengan hasil penyakit apa yang di derita, definisi, 
gejala, solusi dan prognosis.   
      Data-data yang dikumpulkan antara lain terdiri dari 
nama penyakit, gejala penyakit, definisi, solusi dan 
prognosisnya.  
  Tahapan penelitian : Pemilihan tools 
mengidentifikasikan  masalah,  pengumpulan data, 
Perancangan system, Pengujian Sistem,  
Pengembangan sistem, pemeliharaan dan pemutakhiran 
sistem jika diperlukan. 
 
Identifikasi Masalah 
Tabel Penyakit Kulit 

Tabel 3.1 : Tabel Jenis Penyakit Kulit 
Kode  

Penyakit 
Nama Penyakit 

P001 
P002 
P003 
P004 
P005 
P006 
P007 
P008 
P009 
P010 

Dermatitis Kontak Toksik 
Dermatitis Kontak 
Alergik 
Dermatitis Atopik 
Neurodermtitis 
Sirkumskripta 
Prurigo Hebra 
Prurigo Nodularis 
Dll 

 
 Gejala Penyakit Kulit 

Tabel 3.2 : Tabel Gejala Penyakit Kulit 
Kode  Nama Gejala 
G001 
G002 
G003 
G004 
G005 
G006 
G007 
G008 
G009 
G010 
G011 
G012 
G013 
G014 
G015 

Kulit terasa gatal 
Kulit terasa nyeri 
Kulit terasa panas 
Demam atau panas tinggi 
secara mendadak 
Malaise 
Kemerahan pada daerah 
kontak 
Timbul eritema 
Timbul papel-papel 
Timbul vesikel 
Timbul erosi 
Timbul likenifikasi 
Penderita tampak gelisah 
Sakit berat pada daerah 

G016 
G017 
G018 
G019 
G020 
G021 
G022 
G023 
G024 
G025 
G026 

 
G027 
G028 
G029 
G030 
G031 
G032 
G033 
G034 

luka 
Spasmodik atau 
paroksismal 
Pada daerah gatal timbul 
sisik-sisik seperti 
psoriasis 
Didahului oleh gigitan 
serangga (nyamuk,semut)
Timbul urtikaria popular 
dstnya 

 
Relasi Data Penyakit dan Gejala  
Tabel Relasi Data Penyakit dan Gejala menghasilkan:  
1. DKT   : Dermatitis Kontak Toksik, 2. DKA  : 
Dermatitis Kontak Alergik, 3. DA     : Dermatitis 
Atopik, 4. NS      : Neurodermtitis Sirkumskripta, 5. 
PH      : Prurigo Hebra, 6. PN      : Prurigo Nodularis, 7. 
SSJ     : Sindrom Stevens Johnson, 8. EM     : Eritema 
Multiformis, 9. NET   : Nekrolisis Epidermal Toksik, 
10. SSSS  : Staphylococcal Scalded Skin Syndrome. 
 
Kaidah Produksi 
Aturan 1 
 Jika kulit terasa gatal 
 Dan kulit terasa nyeri 
 Dan kulit terasa panas 
 Maka penyakit yang diderita adalah DKT 
.... 
....dstnya 
Aturan 10 
 Jika demam atau panas tinggi secara mendadak  
 Dan timbul eritema 

Dan Menimbulkan skuamasi yang lebar dalam 
bentuk lembaran-lembaran 

 Dan Infeksi saluran nafas bagian atas 
 Maka penyakit yang diderita adalah SSSS 
 
4. Analisis dan Perancangan Sistem  
  Sistem yang akan dibangun merupakan sistem 
aplikasi mobile web yang bernama Sistem Pakar 
Diagnosa Penyakit Kulit. Aplikasi tersebut 
menyediakan informasi tentang penyakit Kulit serta 
cara mendiagnosa penyakit tersebut. 
  Analisis kebutuhan fungsional aplikasi ini adalah 
: 1. Sistem menyediakan informasi tentang jenis-jenis 
penyakit Kulit, 2. Sistem menyediakan fasilitas 
diagnosis penyakit Kulit, 3.  Sistem dapat 
menampilkan hasil diagnosa dari konsultasi penyakit 
yang dilakukan, 4. Sistem dapat memeberikan saran 
penyembuhan penyakit sebagai hasil analisis, 
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sedangkan kebutuhan non fungsional sistem ini 
dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman 
PHP, HTML5, jQuery mobile dan CSS. Sedangkan 
basis datanya MySQL serta Apache sebagai 
Webserver. 
  Dalam perancangan pengembangan sistem ini 
menggunakan pemodelan UML (Unifed Modelling 
language) dengan melakukan beberapa pemodelan 
antara lain :  
  Use case digunakan untuk memodelkan dan 
menyatakan unit fungsi/layanan yang disediakan oleh 
sistem ke pemakai.  
 
Tabel 4.1 Use Case Requirement 
 

 
Gambar 4.1 : Use Case Diagram 

 
 Class Diagram yang diidentifikasikan : 

 

 
Gambar 4.2 : Class Diagram 

 
   
5.Kesimpulan dan Saran  
Kesimpulan  
Sistem pakar ini dapat menganalisis penyakit kulit 
berdasarkan gejala-gejala, dapat menjelaskan definisi 
penyakit kulit dan memberikan solusi sesuai penyakit, 
menggunakan teknik pencarian best-first search dan 
teknik pelacakan ke depan (forward chaining). 
Sistem pakar ini juga dapat membantu para pakar 
dalam menuangkan ilmunya dan merupakan solusi 
pasien penyakit kulit sebelum konsultasi ke dokter. 
Saran 
Meskipun sistem pakar ini dapat mendiagnosa penyakit 
Kulit, sebelum memeriksakan dirinya le dokter untuk 
mendapatkan hasil yang diagnosa yang lebih akurat. 
Serta perlu pengupdatan sistem sesuai perkembangan 
penyakit kulit. 
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Abstrak 

Keberadaan situs web bagi sebuah universitas terasa semakin luas manfaatnya. Bagi Universitas Islam Negeri 
Maulana Malik Ibrahim Malang (UIN Malang), sistem dan situs web dianggap sebagai media bertukar informasi 
bagi seluruh audiensnya untuk dapat terlibat dan berinteraksi langsung dengan organisasi. Saat ini telah terdapat 
55 domain situs web di lingkungan UIN Malang dan tidak sedikit investasi yang dikeluarkan untuk membangun 
dan mengembangkan situs web tersebut. Dengan kondisi ini, kejelasan identifikasi manfaat bisnis atas investasi 
yang ditanamkan tersebut menjadi penting dalam melakukan utilisasi dan optimalisasi manfaat bisnis dari 
investasi yang telah ditanamkan tersebut. Dalam penelitian metodologi yang digunakan bersifat kualitatif dengan 
desain studi kasus tunggal dan pengujian kualitas menggunakan validitas internal. Studi kasus yang digunakan 
adalah sistem dan situs web diseluruh lingkungan UIN Malang. Hasil identifikasi manfaat bisnis atas 
pembangunan dan pengembangan sistem dan situs web UIN Malang tersebut kemudian dipetakan pada Ranti’s 
Generic IS/IT Business Value. Proses penilaian dilakukan dengan memanfaatkan kegiatan analisis sistem web 
dilingkungan UIN Malang yang dilakukan sejak awal tahun 2011. Dari hasil penelitian ini ditemukan terdapat 
sedikitnya 6 kategori manfaat bisnis yang terdiri dari 15 sub-kategori dari pembangunan dan pengembangan 
sistem dan situs web bagi UIN Malang.   
 
Kata kunci : identifikasi, sistem web, situs web, Ranti’s Generic IS/IT Business Value 
 
 
1. Pendahuluan 
 

Manfaat situs web bagi sebuah perguruan 
tinggi terasa semakin luas. Tidak sedikit investasi 
yang dikeluarkan oleh sebuah perguruan tinggi 
dalam membangun dan mengembangkan sistem dan 
situs web tersebut. Tentunya investasi ini diharapkan 
dapat memberikan manfaat seluas-luasnya bagi 
organisasi dengan melakukan utilisasi yang optimal 
terhadap investasi tersebut. Hal ini sejalan dengan 
pernyataan Atkinson dan Weiser bahwa organisasi 
manapun yang telah mengeluarkan investasi yang 
signifikan akan membutuhkan manfaatnya di 
kemudian hari [1]. 

Dari pengamatan yang dilakukan dalam 
penelitian ini, hasil penilaian peringkat perguruan 
tinggi yang dilakukan berdasar pada webometrics, 
pada Ranking Web of World Universities yang 
dipublikasikan oleh Cybermetrics Lab CSIC melalui 
situs web http://www.webometrics.info, sedikit 
banyak mempengaruhi perhatian UIN Malang untuk 
melakukan analisa, evaluasi dan perbaikan bagi 
sistem dan situs webnya. Meskipun tidak 
sepenuhnya menjadi acuan pada pembangunan dan 
pengembangan sistem dan situs web UIN Malang, 
peringkat webometrics tersebut merupakan salah 
satu manfaat yang didapatkan oleh universitas ini. 

Namun demikian, hingga saat in belum pernah ada 
dokumentasi identifikasi dan analisis manfaat bisnis 
yang menyeluruh atas pembangunan sistem dan situs 
web tersebut. Permasalahan inilah yang akan 
dipaparkan pada penelitian ini. 

Dalam penelitian ini dilakukan identifikasi dan 
analisis manfaat bisnis terhadap investasi sistem dan 
situs web yang dibangun dan dikembangkan oleh 
UIN Malang. Identifikasi tersebut mengacu pada 
klasifikasi manfaat bisnis yang terdapat pada Ranti’s 
Generic IS/IT Business Value.  

Dengan adanya identifikasi manfaat bisnis ini 
diharapkan seluruh stakeholder dari sistem dan situs 
web akan mempunyai informasi yang cukup 
mengenai manfaat dan peluang bisnis yang 
didapatkan dengan membangun dan 
mengembangkan situs web. Selain itu identifikasi ini 
dapat dimanfaatkan sebagai langkah awal dari 
proses pengukuran dan penilaian lebih lanjut 
terhadap sistem dan situs web tersebut.  

 
2. Definisi dan Klasifikasi Manfaat Bisnis 

Sebelum masuk pada pembahasan identifikasi 
manfaat bisnis, pada bagian ini akan dijelaskan 
mengenai definisi manfaat bisnis dan klasifikasinya. 
Persamaan persepsi akan manfaat bisnis dan 

No Makalah : 311
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klasifikasinya tersebut diperlukan proses identifikasi 
manfaat bisnis yang dilakukan dalam penelitian ini. 
 
2.1 Manfaat Bisnis 
 

Manfaat bisnis dari Sistem Informasi/ 
Teknologi Informasi (SI/TI) didefinisikan sebagai 
kontribusi SI/TI untuk meningkatkan kinerja bisnis 
organisasi [2]. Sejumlah manfaat bisnis dapat 
diindentifikasi, dari mulai manfaat yang nyata 
terukur (tangible) hingga yang sulit untuk diukur 
(intangible). Contoh dari manfaat tangible adalah 
mengurangi biaya operasional, sedangkan untuk 
yang intangible adalah manfaat strategis seperti 
peningkatan keunggulan kompetitif [2]. 

Untuk memudahkan identifikasi manfaat 
tersebut sejumlah cara telah dikemukakan pada 
beberapa penelitian [2-5]. Cara dalam melakukan 
klasifikasi dan identifikasi manfaat ini kemudian 
digunakan untuk mengukur kinerja SI/TI. 

 
2.2 Klasifikasi Manfaat Bisnis 

 
Secara sederhana, manfaat bisnis SI/TI 

diklasifikasikan dalam tiga bagian, yaitu tangible, 
intangible, atau diantara keduanya, yaitu quasi 
intangible [2, 3]. Penjabaran klasifikasi ini lebih 
lanjut menjadi 1). Easy to Quantify Tangible (EQT); 
2). Hard to Quantify Tangible (HQT); 3). Easy to 
Quantify Intangible (EQI); 4). Hard to Quantify 
Intangible (HQI) [2, 3]. Namun demikian, 
penjabaran klasifikasi secara detil akan kedua 
manfaat tersebut menjadi beragam.  

Berbeda dengan klasifikasi tangible dan 
intangible, representasi klasifikasi manfaat bisnis 
SI/TI lain dikemukakan oleh Van der Zee dengan 
mengemukakan model B3E framework, yaitu 
Business value of IT, Effectiveness of IT, dan 
Effectiveness and Efficiency of IT supply [2].   

Pendekatan lain untuk mendapatkan klasifikasi 
manfaat bisnis SI/TI dilakukan oleh Ranti [2, 3]. 
Dalam penelitiannya, klasifikasi manfaat bisnis 
tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan 
hermeneutics. Model klasifikasi inilah yang 
digunakan dalam melakukan identifikasi manfaat 
bisnis sistem dan situs web pada penelitian ini 
dengan studi kasus UIN Malang. 

 
2.3 Ranti’s Generic IS/IT Business Value 
 

Ranti membuat tabel klasifikasi manfaat bisnis 
dari SI/TI pada penelitiannya melalui studi kasus 
yang dilakukan di Indonesia [2, 3]. Ranti 
menyimpulkan bahwa terdapat 13 kategori manfaat 
bisnis yang dibagi dalam 73  sub-kategori dari SI/TI. 
Dari tabel Ranti’s Generic IS/IT Business Value ini, 
identifikasi manfaat bisnis dari SI/TI yang dibangun 
dan dikembangkan pada sebuah organisasi dapat 
diidentifikasi secara menyeluruh termasuk 

didalamnya terdapat sedikitnya 3 manfaat bisnis 
SI/TI yang unik bila dibandingkan dengan negara 
berkembang lainnya [2].  
 
3. Metodologi 

Metodologi yang digunakan dalam penelitian 
ini bersifat kualitatif dengan desain studi kasus 
tunggal dan pengujian kualitas menggunakan 
validitas internal [7]. Obyek penelitian adalah UIN 
Malang. Metode pengumpulan data yang dilakukan 
meliputi: 1) Mempelajari dokumen atau laporan 
yang ada; 2) Melakukan wawancara dengan pihak 
terkait dengan obyek penelitian; 3) Komunikasi 
dengan pihak terkait pada obyek penelitian melalui 
media email; 4) Melakukan observasi di lokasi 
penelitian. 

Hasil pengumpulan data manfaat bisnis yang 
diidentifikasi kemudian diklasifikasikan sesuai 
dengan kelompoknya. Hasil akhir dari identifikasi 
tersebut kemudian dipetakan pada Ranti’s Generic 
IS/IT Business Value. 
 
4. Pembahasan 

Bagian pembahasan ini akan dibagi dalam dua 
sub topik, yaitu penjelasan mengenai sistem dan 
situs web UIN Malang serta identifikasi manfaat 
bisnisnya. 

 
4.1 Tentang Sistem dan Situs Web UIN Malang 

 
Terdapat 54 domain situs web lain di 

lingkungan UIN Malang (tabel 1) selain domain 
utama www.uin-malang.ac.id (gambar 1). Beberapa 
domain tersebut saling berkait antara satu dengan 
lainnya. Sejak pertama kali diluncurkan cukup 
banyak investasi yang dikeluarkan untuk terus 
membangun dan mengembangkannya.  

UIN Malang sendiri secara periodik telah 
melakukan evaluasi sistem dan situs web ini. 
Evaluasi dan analisis yang dilakukan meliputi 
meliputi infrastruktur, konten, dan konteks serta 
desain yang menunjang sistem dan situs web 
tersebut. Hasil evaluasi tersebut saat ini berfokus 
pada perbaikan standardisasi dan revitalisasi sistem 
web di lingkungan kampus. Selain ditujukan untuk 
optimalisasi investasi yang ada, manfaat lain yang 
ingin dicapai adalah untuk lebih memudahkan 
pengguna dan memperkaya isi dari situs web 
tersebut.  
 

 

Gambar 1. Halaman muka domain utama situs web 
UIN Malang (http://www.uin-malang.ac.id), diakses 

pada 21 Agustus 2011. 
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4.2 Identifikasi Manfaat Bisnis 
 

Setelah pengumpulan data selesai dilakukan, 
sebagai langkah selanjutnya dilakukan proses 
penafsiran dan pengelompokan terhadap manfaat 
bisnis dari obyek penelitian. Dari hasil penafsiran 
dan pengelompokan tersebut kemudian dilakukan 
pemetaan pada Ranti’s Generic IS/IT Business 
Value. Tabel 2 menunjukan hasil penafsiran dan 
pengelompokan manfaat bisnis sistem dan situs web 
UIN Malang. Pada tabel 2 tersebut juga tampak hasil 
pemetaan pada Ranti’s Generic IS/IT Business 
Value. 

Dari hasil pemetaan tersebut, berdasarkan 
Ranti’s Generic IS/IT Business Value, terdapat 6 
kategori manfaat bisnis yang terdiri dari 15 sub-
kategori yang diidentifikasi pada pembangunan dan 
pengembangan sistem dan situs web UIN Malang. 
Analisis dan penjabaran hasil identifikasi berbasis 
pada urutan kategori Ranti’s Generic IS/IT Business 
Value adalah sebagai berikut. 
1. Mengurangi/Menekan biaya (Reduce Cost) 

Dari identifikasi manfaat bisnis yang dilakukan, 
yang termasuk dalam kategori ini adalah: 
a. Mengurangi biaya dalam pencarian informasi 

bagi penelitian (RCO-1, RCO-2). Dengan 
adanya sistem web, pencarian informasi bagi 
penelitian tidak lagi harus dilakukan dengan 
berkomunikasi dengan pustakawan atau 
mendatangi perpustakaan pusat ataupun 
jurusan.  

b. Mengurangi biaya rapat (RCO-4). Dengan 
sistem web, terdapat pengurangan jumlah 
rapat dan pertemuan yang dilakukan 
sehingga biaya atas kegiatan inipun 
berkurang. 

c. Mengurangi biaya distribusi pengumuman, 
undangan, artikel atau publikasi ilmiah 
(RCO-6). 

d. Mengurangi duplikasi materi pelatihan dan 
materi kuliah (RCO-7). Dengan sistem web, 
penyebaran materi pelatihan dan kuliah tidak 
perlu dicetak, hal ini kemudian dapat 
mengurangi biaya atas aktifitas tersebut. 

 
 

2. Mengurangi risiko (Reducing Risk) 
Dari identifikasi manfaat bisnis yang dilakukan, 
yang termasuk dalam kategori ini adalah: 
a. Menghindari terjadinya kehilangan informasi 

dan arsip (RRI-05). Pemanfaatan web untuk 
publikasi dokumen dan arsip, baik untuk 
kalangan eksternal ataupun terbatas di 
internal UIN Malang, membantu 
meminimalisir akses terhadap dokumen dan 
arsip fisik (hardcopy) tersebut. Dengan 
demikian dapat mengurangi risiko kehilangan 
dokumen dan arsip tersebut. 

 
3. Meningkatkan pendapatan (Increasing Revenue) 

Dari identifikasi manfaat bisnis yang dilakukan, 
yang termasuk dalam kategori ini adalah: 
a. Meningkatkan citra dan kepercayaan publik 

pada institusi (IRE-03, IRE-04). Dengan 
adanya peningkatan citra dan kepercayaan 
publik, pendapatan dapat ditingkatkan 
dengan semakin banyaknya calon mahasiswa 
yang mendaftar. Selain itu sistem web 
mampu memberikan akses luas pada publik 
sehingga juga dapat memperluas segmentasi 
pasar. 
 

4. Meningkatkan layanan eksternal (Increasing 
External Services) 
Dari identifikasi manfaat bisnis yang dilakukan, 
yang termasuk dalam kategori ini adalah: 
a. Mempercepat penyampaian informasi 

pengaduan masalah berikut penyelesaiannya 
(IES-02). Penyampaian keluhan dan masalah 
dapat dilakukan langsung melalui situs web. 

b. Meningkatkan layanan pada pengguna dan 
publik (IES-03). Beberapa fitur yang terdapat 
di situs web dipandang dapat meningkatkan 
layanan pada pengguna dan publik. Selain itu 
dengan adanya situs web berarti terdapat 
penambahan media baru dalam 
menyampaikan informasi institusi dan seluuh 
aktifitasnya. 

c. Meningkatkan kepuasan publik (IES-05). 
Dengan adanya peningkatan layanan melalui 
situs web, maka peningkatan kepuasan publik 
juga meningkat. 

 
5. Meningkatkan citra (Increasing Image) 

Dari identifikasi manfaat bisnis yang dilakukan, 
yang termasuk dalam kategori ini adalah: 
a. Meningkatkan citra dan kepercayaan publik 

pada institusi (IIM-01). Manfaat ini 
diasumsikan sebagai mutu layanan yang 
semakin meningkat akan akan meningkatkan 
citra institusi. 

 
6. Meningkatkan layanan internal (Increasing 

Internal Services) 
Dari identifikasi manfaat bisnis yang dilakukan, 
yang termasuk dalam kategori ini adalah: 
a. Meningkatkan layanan bersama fakultas dan 

rektorat (IIS-01). Dengan adanya sistem web 
kerjasama layanan antara fakultas dan 
rektorat semakin meningkat. 

b. Meningkatkan layanan internal dalam 
peningkatan layanan untuk staf, dosen, dan 
mahasiswa (IIS-03). Dengan situs web, 
terdapat peningkatan layanan internal bagi 
pemenuhan informasi, publikasi informasi, 
dan komunikasi internal. Dengan 
peningkatan layanan ini citra individu di 
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internal organisasi juga meningkat. Dengan 
demikian kepuasan internalpun dapat 
ditingkatkan. 

c. Memudahkan proses penjadwalan kuliah 
(IIS-04). Kemudahan proses penjadwalan 
dan evaluasinya dapat ditingkatkan melalui 
sistem web yang dikembangkan. 

 
 
5. Kesimpulan dan Saran 
 
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 
1. Berdasarkan pada Ranti’s Generic IS/IT Business 

Value sedikitnya terdapat 6 kategori manfaat 
bisnis yang terdiri dari 15 sub-kategori pada 
investasi sistem dan situs web UIN Malang. 

2. 6 (enam) kategori tersebut meliputi: 
- Mengurangi/Menekan biaya (Reduce 

Cost/RCO),  
- Mengurangi risiko (Reducing Risk/RRI),  
- Meningkatkan pendapatan (Increasing 

Revenue/IRE),  
- Meningkatkan layanan eksternal (Increasing 

External Services/IES),  
- Meningkatkan citra (Increasing Image/IIM),  
- Meningkatkan layanan internal (Increasing 

Internal Services/IIS) 
3. Pada proses persiapan dan pengumpulan data, 

Ranti’s Generic IS/IT Business Value dapat 
digunakan sebagai alat bantu bagi peneliti dalam 
pengamatan dan alat bantu bagi responden dalam 
mengidentifikasi manfaat bisnis atas 
pembangunan dan pengembangan sistem dan 
situs web UIN Malang. 

 
Dari hasil pemaparan dan analisis yang dilakukan, 
maka rekomendasi untuk organisasi yang menjadi 
obyek penelitian ini adalah: 
1. Pihak manajemen UIN Malang perlu melakukan 

penilaian secara periodik relevansi analisis 
manfaat bisnis terhadap pengembangan lebih 
lanjut sistem dan situs webnya. Analisis ini 
berguna dalam melakukan evaluasi dan prioritas 
perbaikan dan pengembangan sistem dan situs 
web tersebut. 

2. Pihak manajemen UIN Malang perlu 
mempertimbangkan hasil identifikasi manfaat 
bisnis dalam penelitian ini untuk digunakan lebih 
lanjut dalam melakukan proses kuantifikasi 
manfaat bisnis tersebut. Proses ini akan 
memperkuat manfaat evaluasi dan prioritas 
investasi lanjutan terhadap pengembangan web 
tersebut, baik pada titik fokus pengembangan 
web itu sendiri ataupun bila dilakukan 

perbandingan terhadap prioritas pengembangan 
proyek yang lainnya. 

 
Sedangkan saran dari penelitian ini terhadap 
penelitian selanjutnya adalah: 
1. Penelitian ini merupakan studi kasus tunggal 

yang hanya menggunakan satu organisasi saja, 
sehingga tidak dapat dilakukan generalisasi 
terhadap organisasi lain. Untuk itu diharapkan 
terdapat penelitian lanjutan dengan jenis industri 
yang sama pada organisasi yang berbeda, 
sehingga dapat memperkaya penelitian, dan bisa 
didapatkan pola manfaat bisnis pembangunan 
dan pengembangan situs web dengan industri 
sejenis di Indonesia. Pola ini kemudian akan 
membentuk acuan (best practice) bagi 
pengembangan lebih lanjut sistem dan situs web 
untuk industri sejenis di Indonesia. 

2. Penelitian ini tidak membahas lebih lanjut 
mengenai kuantifikasi manfaat bisnis yang telah 
diidentifikasi tersebut. Sehingga diharapkan 
terdapat penelitian yang dapat membahas tentang 
ini. Dengan demikian akan terdapat standar dan 
acuan (best practice) pada penilaian manfaat 
bisnis terhadap proses pembangunan dan 
pengembangan sistem dan situs web sesuai 
dengan kebutuhan organisasi pada industri 
sejenis ini di Indonesia.  
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Tabel 1. Daftar domain situs web dilingkungan UIN Malang 

No. Domain  No. Domain  No. Domain 

1 akuntansi.uin-malang.ac.id  19 hbs.uin-malang.ac.id  37 mudjiarahardjo.uin-malang.ac.id 
2 alumni.fe.uin-malang.ac.id  20 hmjmatematika.uin-malang.ac.id  38 pasca.uin-malang.ac.id 
3 arsip.uin-malang.ac.id  21 htq.uin-malang.ac.id  39 pmb.uin-malang.ac.id 
4 arsitektur.uin-malang.ac.id  22 humaniora.uin-malang.ac.id  40 psg.uin-malang.ac.id 
5 artikel.uin-malang.ac.id  23 infopub.uin-malang.ac.id  41 psg.uin-malang.ac.id 
6 bau.uin-malang.ac.id  24 informatika.uin-malang.ac.id  42 psikologi.uin-malang.ac.id 
7 biologi.uin-malang.ac.id  25 kearsipan.uin-malang.ac.id  43 puskomsi.uin-malang.ac.id 
8 blog.uin-malang.ac.id  26 kemahasiswaan.uin-malang.ac.id  44 qac.uin-malang.ac.id 
9 database.uin-malang.ac.id  27 kerjasama.uin-malang.ac.id  45 rektor.uin-malang.ac.id 
10 denky.uin-malang.ac.id  28 kimia.uin-malang.ac.id  46 sac.uin-malang.ac.id 
11 direktori.fe.uin-malang.ac.id  29 ksrpmi.uin-malang.ac.id  47 saintek.uin-malang.ac.id 
12 ejournal.uin-malang.ac.id  30 lemlitbang.uin-malang.ac.id  48 sar.uin-malang.ac.id 
13 elearning.uin-malang.ac.id  31 lib.uin-malang.ac.id  49 serdos.uin-malang.ac.id 
14 elzawa.uin-malang.ac.id  32 lp3i.tarbiyah.uin-malang.ac.id  50 siakad.uin-malang.ac.id 
15 fe.uin-malang.ac.id  33 lpm.uin-malang.ac.id  51 syariah.uin-malang.ac.id 
16 fisika.uin-malang.ac.id  34 m.siakad.uin-malang.ac.id  52 syslog.uin-malang.ac.id 
17 fpsikologi.uin-malang.ac.id  35 matematika.uin-malang.ac.id  53 uinpress.uin-malang.ac.id 
18 ftp.uin-malang.ac.id  36 msaa.uin-malang.ac.id  54 ululalbab.uin-malang.ac.id 

 

Tabel 2. Pemetaan identifikasi manfaat bisnis sistem dan situs web pada Ranti’s Generic IS/IT Business Value 

No. Hasil Identifikasi 
Manfaat Bisnis 

Ranti’s Generic IS/IT 
Business Value 

Kode  No. Hasil Identifikasi 
Manfaat Bisnis 

Ranti’s Generic IS/IT 
Business Value 

Kode 

1 Meningkatkan citra 
dan kepercayaan 
publik pada institusi 

Meningkatkan 
pendapatan karena 
meningkatkan 
kepercayaan pelanggan 

IRE-03  9 Mempercepat 
penyampaian 
informasi pengaduan 
masalah berikut 
penyelesaiannya 

Meningkatkan layanan 
eksternal karena 
mengetahui masalah 
pelanggan 

IES-02 

  Meningkatkan 
pendapatan karena 
memperluas segmentasi 
pasar 

IRE-04  10 Memudahkan proses 
penjadwalan kuliah 

Meningkatkan layanan 
internal karena dalam 
penjadualan dan 
materi pelatihan 

IIS-04 

  Meningkatkan citra 
karena meningkatkan 
mutu layanan 

IIM-01  14 Meningkatkan 
kepuasan staf, dosen, 
mahasiswa, dan 
publik 

Meningkatkan layanan 
internal dalam 
peningkatan layanan 
untuk karyawan 

IIS-03 

2 Memperluas 
penyampaian 
informasi mengenai 
institusi 

Meningkatkan layanan 
eksternal karena 
penambahan 
cabang/layanan 

IES-03  15 Meningkatkan 
kepuasan publik 

Meningkatkan layanan 
karena peningkatan 
kepuasan pelanggan 

IES-05 

3 Menambah media 
publikasi 
pengumuman, 
undangan, artikel atau 
publikasi ilmiah 

Meningkatkan layanan 
eksternal karena 
penambahan 
cabang/layanan 

IES-03  16 Mengurangi biaya 
rapat 

Mengurangi/ Menekan 
biaya pertemuan 

RCO-04

4 Mengurangi biaya 
distribusi 
pengumuman, 
undangan, artikel atau 
publikasi ilmiah 

Mengurangi/ Menekan 
biaya distribusi 

RCO-06  Meningkatkan layanan 
internal dalam 
peningkatan layanan 
untuk karyawan 

IIS-03 

5 Mengurangi biaya 
dalam pencarian  
informasi bagi 
penelitian 

Mengurangi/ Menekan 
biaya telekomunikasi 

RCO-01  17 Meningkatkan 
layanan bersama 
fakultas dan rektorat 

Meningkatkan layanan 
internal dalam 
peningkatan layanan 
bersama 

IIS-01 

  Mengurangi/ Menekan 
biaya perjalanan 

RCO-02  18 Menghindari 
terjadinya kehilangan 
informasi dan arsip 

Mengurangi resiko 
kehilangan data 

RRI-05 

7 Mengurangi duplikasi 
materi pelatihan dan 
materi kuliah  

Mengurangi/ Menekan 
biaya pelatihan per 
setiap karyawan 

RCO-07  19 Meningkatkan 
layanan pada 
pengguna dan publik 

Meningkatkan layanan 
eksternal karena 
penambahan 
cabang/layanan 

IES-03 

8 Meningkatkan citra 
staf, dosen, dan 
mahasiswa 

Meningkatkan layanan 
internal dalam 
peningkatan layanan 
untuk karyawan 

IIS-03      
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Abstrak 

Semakin banyaknya Fakultas Ilmu Komputer di universitas swasta yang ada di Indonesia membuat universitas 
terus meningkatkan mutu kualitas dan mempertahankan status akreditasi terbaik untuk setiap Program Studi 
yang mereka miliki. Untuk melakukan peningkatan dan kontrol kualitas tersebut, perlu adanya mekanisme 
evaluasi kinerja operasional yang berjalan sehingga selalu berada di standart kualitas yang diharapkan oleh 
universitas. Balanced Scorecard adalah salah satu teknik yang bisa digunakan untuk melakukan evaluasi kinerja. 
Situasi sekarang untuk data-data pendukung  penilaian yang digunakan pada Balanced Scorecard masih terpisah-
pisah, tersebar di setiap bagian dan unit yang terkait, oleh sebab itu perlu adanya sistem yang 
mengkonsolidasikan data-data tersebut. Sistem Balanced Scorecard yang dirancang dan akan di-
implementasikan diharapkan memudahkan Fakultas Ilmu Komputer khususnya untuk melakukan evaluasi 
kinerja operasional sehingga dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dalam menentukan arah operasional 
selanjutnya. Selain itu dengan ada-nya Balanced Scorecard, Fakultas Ilmu Komputer dapat lebih mengetahui 
secara tepat posisi dan tingkat kemampuan mutu dari Fakultas dalam persiapan penilaian Akreditasi setiap 
program Studi yang dimilikinya oleh BAN. 
 
Kata kunci : manajemen operasional, evaluasi kinerja, Fakultas, Balanced Scorecard, akreditasi 
 
 
1. Pendahuluan 
 

Kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan 
tinggi saat ini semakin banyak, sehingga sekarang 
ini Universitas dan Perguruan Tinggi semakin 
menjamur dan meningkatkan mutu pengajarannya. 
Saat ini hampir sebagian besar Universitas memiliki 
Fakultas Ilmu Komputer, dan secara berkala masing-
masing program studi yang ada akan dinilai oleh 
Badan Akreditasi Negara (BAN) bekerjasama 
dengan Direktorat Perguruan Tinggi (DIKTI). Nilai 
Akreditasi yang diberikan merupakan cerminan 
mutu dari kulitas pendidikan dan pengajaran yang 
telah dijalankan oleh Program Studi bersangkutan. 

Selain penilaian eksternal untuk mutu kinerja, 
secara internal pun perlu adanya peningkatan dan  
kontrol mutu, terutama juga terhubung dengan 
aspek-aspek lain di luar kualitas kemampuan 
memberikan pendidikan dan pengajaran yang baik. 
Peningkatan dan evaluasi kinerja ini diperlukan agar 
mampu bersaing secara maksimal dengan Fakultas 
lainnya di Universitas Esa Unggul ataupun 
berkompetisi dengan Universitas lainnya. 

Universitas Esa Unggul melalui Lembaga 
Penjaminan Mutu telah melakukan monitoring dan 
evaluasi untuk operasional secara internal agar 
senantiasa mampu memberikan kualitas pengajaran 
dan pendidikan yang maksimal. Selain itu Unit 

Sumber Daya Manusia juga mempunyai kontrol dan 
evaluasi terhadap kinerja secara personal masing-
masing dosen dan pejabat struktural dari setiap 
Fakultas yang ada, demikian juga dengan Unit 
Keuangan yang secara berkala mengatur budget dan 
penerimaan dari mahasiswa.  

Sayangnya setiap laporan masih berdiri sendiri 
dan belum memberikan laporan komprehensif yang 
menggambarkan kinerja operasional secara terukur 
dan dapat diarahkan untuk peningkatan. Evaluasi 
terhadap kinerja ini pun masih belum dibuatkan 
parameter-parameternya secara jelas sehingga Key 
Perfomance Index-nya masih berupa terkaan dan 
perkiraan saja. 

Dengan adanya permasalahan di atas maka 
penulis ingin merancang sebuah sistem Balanced 
Scorecard sebagai mekanisme untuk mengevaluasi 
kinerja operasional yang ada. Dengan adanya 
Balanced Scorecard ini tujuannya adalah agar 
terdapat sebuah perangkat perhitungan pencapaian 
kinerja yang terukur secara proposional, mampu 
memberikan gambaran evaluasi kinerja yang bisa 
dipertanggungjawabkan secara perhitungan Key 
Performance Index yang jelas. 

Metode penelitian yang digunakan adalah 
dengan melakukan analisa proses operasional usaha 
yang berjalan dengan cara mengenal sejarah 
Fakultas dan struktur organisasi Fakultas yang 

No Makalah : 312
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sedang berjalan, lalu melakukan studi literature 
mengenai cara mengembangkan dan meng-
implemntasikan Balanced Scorecard, setelah itu 
membuat rancangan Balanced Scorecard yang cocok 
untuk Fakultas untuk kemudian dibuatkan Sistem 
Informasi untuk menintegrasikan semua data yang 
ada agar kemudian hasil laporan dapat diimplemen-
tasikan  pada peningkatan kegiatan Fakultas. 
 
2. Balance Scordcard Sebagai Suatu Sistem 

Pengukuran Kinerja Menejemen 
 
2.1 Pengertian Balanced Scorecard  

Ide tentang Balanced Scorecard pertama kali di 
publikasikan dalam artikel Robert S. Kaplan dan 
David P. Norton di Harvard Business Review tahun 
1992 dalam sebuah artikel berjudul “Balance 
Scorecard — Measures that Drive performance”. 
Artikel tersebut merupakan laporan dari serangkaian 
riset dan eksperimen terhadap beberapa perusahaan 
di Amerika. Balanced Scorecard  di kembangkan 
sebagai system pengukuran kinerja yang 
memungkinkan para eksekutif memandang 
perusahaan dari berbagai perspektif secara simultan.  

Dari sejarah yang telah di ungkapkan dari 
artikel tersebut Balanced Scorecard merupakan 
suatu sistem menejemen, pengukuran, dan 
pengendalian yang secara cepat, tepat, dan 
komprehensif dapat memberikan pemahaman 
kepada menejer tentang performance bisnis. 

Balanced Scorecard merupakan mekanisme 
untuk mengukur rencana implementasi dan hasil dari 
srategi. Tujuan utama dari Balanced Scorecard 
adalah memberikan informasi yang dapat membantu 
manajer dalam menilai kinerja badan usaha atau 
organisasi secara keseluruhan secara efektif dan 
efisien.  

Menurut Kaplan dan Norton (1996 hal. 24) :  
"The Balanced Scorecard provides executives 

with a comprehensive framework that translates a 
compargt's vision and strategy into a coherent set of 
performance measures The objectives and measures 
of the scorecard are derived from an organization's 
vision and strategy. " 

Balanced Scorecard merupakan terjemahan dari 
strategi ke dalam sekumpulan pengukuran kinerja 
yang  mendefinisiknn sasaran kinerja jangka panjang 
dan mekanisme pencapaian sasaran badan usaha 
atau organisasi. Balanced Scorecard melengkapi 
pengukuran keuangan kinerja masa lalu dengan 
pengukuran operasional yang memicu kinerja masa 
depan.  
2.2 Prinsip Yang Menghubungkan Balanced 

Scorecard Dengan Menejemen  Strategi 
 
Tujuan utama dari menejemen strategis adalah 

untuk mengidentifikasi mengapa dalam persaingan 
beberapa perusahaan bisa sukses sementara sebagian 

lainya mengalami kegagalan. Komponen utama 
proses menejemen stategi meliputi: 

 Misi dan tujuan utama badan usaha atau 
organisasi; 

 Analisis lingkungan internal dan eksternal 
organisasi; 

 Pilihan strategi yang selaras dan sesuai 
antara kekuatan dan kelemahan perusahaan 
dengan peluang dan ancaman lingkungan 
eksternal; 

 
2.3 Menerjemahkan Visi Dan Strategi ke Dalam 

Empat Sudut Pandang Balanced Scorecard 
 
Balanced Scorecard menerjemahkan misi dan 

strategi badan usaha ke dalam serangkaian sasaran 
dan pengukuran yang diorganisasi dalam empat 
sudut pandang yaitu financial, ctrstomers, internal 
business process,learning & growth. Scorecard 
berusaha menyediakan suatu kerangka yang dapat 
mengkomunikasikan misi dan strategi ke dalam 
bahasa operasional.  

Komunikasi ini akan memungkinkan untuk 
mengambil inisiatif dan tindakan dalam pencapaian 
tujuan. Keempat sudut pandang dalan scorecard 
akan menyeimbangkan antara sasaran jangka pendek 
dan tujuan jangka panjang antara hasil yang 
diharapkan (outcome measure) dan pemicu kinerja 
atas hasil (performance drivers). Banyak 
pengukuran yang dipakai dalam scorecard tetapi 
semuanya saling mendukung dalam suatu hubungan 
sebab-akibat dalam rangka mewujudkanya strategi. 

 
2.3.1 Perspektif Keuangan  

 
Pengukuran kinerja keuangan akan 

menunjukkan apakah perencanaan dan pelaksanaan 
strategi memberikan perbaikan mendasar bagi 
keuntungan yang terukur, pertumbuhan usaha, dan 
nilai pemegang saham. 
2.3.2 Perspektif Pelanggan 

 
Perspektif pelanggan dalam Balanced 

Scorecard berusaha menterjemahkan misi dan 
statcgi ke dalam sasaran yang memungkinkan 
manajer untuk mengidentifikasi segmen pasar, 
menentukan di mana badan usaha akan bersaing dan 
mengukur kinerja unit bisnis. Proses penetapan 
strategi dimulai dengan melakukan riset pasar atas 
segmen pasar dan kebutuhan pelanggan atas price, 
quality, functionality, image, reputation, 
relatiotship, service. Strategi ditentukan atas segmen 
pasar yeng dipilih dan ditetapkan sasaran 
pengukurannya.  

 
2.3.3 Perspektif Proses Bisnis Internal 

 
 Perspektif proses bisnis internal 

memungkinkan manajer untuk mengidentifikasi 
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proses yang terpenting untuk pencapaian sasaran 
pelanggan dan keuangan. Setiap badan usaha 
memiliki seperangkat proses penciptaan nilai yang 
unik bagi pelanggannya. Ada tiga prinsip dasar, 
yaitu: inovasi, operasi, dan pelayanan purna jual.  

 
2.3.4 Perspektif Pembelajaran dan 

Pertumbuhan 
 

Perspektif terakhir dalam Balanced 
Scorecard ini berusaha mengembangkan sasaran dan 
pengukuran yang mendorong proses belajar dan 
berkembang bagi badan usaha. Sasaran dalam 
perspektif belajar dan berkembang ini menyediakan 
infrastruktur yang memungkinkan ketiga perspektif 
yang lain tercapai.  

Dalam perspektif belajar dan berkembang 
ini ada tiga faktor yang harus diperhatikan, yaitu: 
sumber daya manusia sistem dan prosedur 
organisasi. 
 
3. Latar Belakang Fakultas Ilmu Komputer 

Universitas Esa Unggul 
 

Untuk mengembangan kemajuan Teknologi 
Informasi di Indonesia serta meningkatnya 
kebutuhan tenaga kerja di bidang ini, maka tahun 
1997, Universitas Indonusa Esa Unggul membuka 
sebuah program studi baru yaitu Teknik Informatika 
dibawah Fakultas Teknik, sesuai dengan SK Dirjen 
Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan nomor : 423/DIKTI/Kep/1997.  

Atas bekal pengalaman dalam pengelolaan 
program studi Teknik Informatika, maka dibukalah 
program studi Manajemen Informatika (D3) pada 
tahun 2001 dan program studi Sistem Informasi (S1) 
pada tahun 2005. Pembentukan program studi 
Manajemen Informatika (D3) ini didasarkan pada 
SK Dirjen Dikti No 185/DIKTI/Kep/2001, 
sedangkan pendirian program studi Sistem Informasi 
(S1) ini didasarkan pada SK Dirjen Dikti No 
2997/D/T/2005.  

Sejalannya waktu dan dikarenakan semakin 
meningkatnya kebutuhan untuk peningkatan kualitas 
dan distribusi institusi pendidikan teknologi 
informasi di Indonesia, maka ketiga program studi di 
atas digabungkan menjadi satu fakultas tersendiri 
yaitu Fakultas Ilmu Komputer (Fasilkom). Pendirian 
Fasilkom ini didasarkan pada SK Yayasan Kemala 
No 044/KYK/SK/XI/2005. 

 
3.1 Visi dan Misi 

 
Visi dari Fakultas Ilmu Komputer 

Universitas Indonusa Esa Unggul (UIEU) adalah 
sebagai berikut : 
“Menjadi Pusat Pendidikan Ilmu Komputer dalam 
bidang teknik informatika dan sistem informasi yang 
berbasis teknologi informasi, berkomitmen tinggi 

kepada mutu dan berwawasan global serta 
kewirausahaan ”. 

Untuk mengimplementasikan visi ditetap-
kan misi Fakultas sebagai berikut : 
1. Menyelenggarakan pendidikan ilmu komputer 

yang berbasis pada teknologi informasi yang 
efektif dan efisien. 

2. Menyelenggarakan program-program peneliti-
an dan pengembangan guna menghasilkan 
konsep - konsep, teori dan hasil kajian yang 
secara fungsional dapat mendukung pengem-
bangan kehidupan bermasyarakat, khususnya 
di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. 

3. Melaksanakan dan mengembangkan program-
program pengabdian kepada masyarakat 
melalui inovasi di bidang ilmu pengetahuan, 
teknologi dan seni yang bermanfaat bagi 
kemajuan bangsa Indonesia, khususnya ilmu 
pengetahuan dan teknologi informasi 
 

4. Perancangan Balanced Scorecard pada 
Fakultas Ilmu Komputer Universitas Esa 
Unggul  

 
Visi dan misi dari Fakultas Ilmu Komputer 

Universitas Esa Unggul diperlukan untuk melakukan 
perancangan Balanced Scorecard, akan menjadi 
tujuan akhir dari peningkatan mutu dan evaluasi 
kinerja yang di inginkan dengan dijalankannya 
Balanced Scorecard sesuai dengan prespetif yang 
dimilikinya. 

Setiap prespektif yang ada akan dicari Key 
Perfomance Index yang sesuai dengan setiap sasaran 
yang diinginkan sehingga dapat mengetahui standart 
nilai yang diinginkan oleh Fasilkom, untuk kemu-
dian ditentukan bobot dari setiap komponen dari 
Balance Scorecard yang ada. 

Berdasarkan tema strategis, sasaran strategis 
dan ukuran strategis di atas maka hal-hal yang akan 
diukur pada Balanced Scorecard Fasilkom akan 
dijelaskan pada sub bab berikutnya. 

 
 
4.1 Prespektif Pelanggan 

Dari prespektif ini Fakultas Ilmu Komputer 
terutama ingin meningkatkan pelayanan dan proses 
pembelajaran yang efektif serta berkualitas kepada 
para mahasiswanya.  

Dari Lembaga Penjaminan Mutu yang 
dikelolah Universitas, evaluasi kinerja setiap dosen 
pada setiap kelas yang diampunya sudah dilakukan 
penilaian secara berkala setiap semester. Hasil dari 
evaluasi kinerja ini adalah Indeks Kepuasan 
Mahasiswa terhadap Dosen atau IKMKD.  

IKMKD ini mempunyai skala kepuasan atas 
kinerja dosen dengan skala 1 – 4, dengan 12 
pertanyaan untuk dinilai kinerja dosennya. Nilai 
IKMKD yang akan digunakan pada perhitungan 
Balanced Score Card ini adalah nilai IKMKD dari 
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setiap dosen akan dirata-rata berdasarkan jumlah kelas yang diajarkan pada semester berjalan.  
 
 Tema Strategis Sasaran Strategis Ukuran Strategis 
Perspektif 
Pelanggan: 
Untuk menilai 
apakah mahasis-
wa merasa puas 
dengan proses 
pembelajaran 
yang diterima? 

Setiap mahasiswa puas 
dengan proses pembelajaran 
yang diberikan para dosen. 
Semua standart prosedur 
pembelajaran dan pemberian 
materi telah dilakukan oleh 
para dosen. 

- Nilai IKMKD selalu 
tinggi sehingga menunjuk-
an kalau tingkat kepuasan 
mahasiswa kepada dosen 
terpenuhi. 

- Nilai IKMKD setiap 
semester mendapatkan nilai 
tinggi  

Perspektif Pem-
belajaran dan 
Pertumbuhan : 
Untuk melihat 
apakah sumber 
daya manusia-
nya mampu me-
ningkatkan ki-
nerja dan ke-
mampuannya 
sesuai dengan 
Tridarma Per-
guruan Tinggi ? 

Mempunyai kedisiplinan 
yang baik dalam memberikan 
pembelajaran dan administra-
si operasional akademik. 
Mampu melakukan kegiatan 
penelitian, membuat buku 
atau bahan ajar serta meng-
ikuti seminar. 
Mampu melakukan kegiatan 
pengabdian masyarakat 
secara berkala. 
 

- Pengaturan jadwal dan 
disiplin waktu para dosen 
pangkalan maupun dosen 
tetap. 

- Fasilkom mempunyai dan 
menghasilkan karya-karya 
ilmiah berkualitas dan 
berkala. 

- Dosen memberikan karya 
nyata bagi masyarakat dan 
memberikan hasil yang 
berguna. 

- Nilai Disiplin Dosen 
mendapat nilai yang tinggi 

- Jumlah karya ilmiah dan 
pengabdian masyarakat yang 
dihasilkan serta dikerjakan 
setiap dosen dalam setiap 
semester 

 

Perspetif 
Keuangan: 
Untuk mencapai 
kesiapan Fakul-
tas untuk men-
dapatkan jumlah 
mahasiswa se-
suai target yang 
ditargetkan ? 

Mencapai target jumlah 
penerimaan mahasiswa baru. 
Menjalankan promosi dengan 
tepat pada SMU binaan. 
 

- Target jumlah penerimaan  
mahasiswa dapat terpenu-
hi setiap semesternya. 

- Fakultas dapat turut serta 
dalam melakukan promosi 
dan kegiatan - kegiatan 
pencitraan 

- Target jumlah penerimaan 
mahasiswa tercapai untuk 
setiap penerimaan 
mahasiswa baru 

Perspektif 
Proses Bisnis In-
ternal: Untuk 
melihat apakah 
Fakultas telah 
menjalankan 
kontrol budget 
pengeluaran de-
ngan penerima-
an Fakultas ? 

Mencapai target anggaran 
keuangan yang terkontrol dan 
efesien secara tepat bahkan 
lebih baik dari yang 
diharapkan. 

- Pengontrolan pembayaran 
dosen dan pengeluaran 
operasional agar sesuai 
dengan anggaran yang 
ditetapkan   

- Pengontrolan pemakaian 
utilitas kantor Fasilkom, 
semua pengeluaran vari-
abel yang dapat dikontrol  

- Pencapaian Kontrol Surplus 
oleh Fakultas dibandingkan 
dengan anggaran yang telah 
diberikan dan ditetapkan 
pada rapat anggaran tahunan 

 
Tabel 1 Prespektif Balanced Scorecard Fakultas Ilmu Komputer Universitas Esa Unggul 

 
Target dari IKMKD ini adalah nilai 3.5 dan 

paling rendah diharapkan adalah nilainya 2.7. Jadi 
ukuran untuk penilaian IKMKD adalah : 

 
IKMKD Nilai 
0 – 2.7 
2.8 – 3.4 
3.5 
3.6 – 3.9 
4.0 

1 
2 
3 
4 
5 

 
Tabel 2 Nilai berdasarkan pencapaian IKMKD 
 

Keseluruhan dari penilaian Perspektif 
Pelanggan adalah 30% . 
 
4.2 Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 
 

Dari perspektif ini ada tiga cara penilaian. 
Penilaian pertama untuk dosen tetap dan struktural 
di Fakultas Ilmu Komputer, departemen HRD 
(Sumber Daya Manusia) dari Universitas 
mempunyai nilai untuk kedisiplinan waktu kerja 
karyawan. Karena hal ini cukup penting, maka 
diberikan bobot 15% dari keseluruhan nilai 
Balanced Scorecard.  
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Target untuk Nilai Disiplin ini adalah mencapai 
nilai 95 dan paling rendah diharapkan nilainya 90. 
Jadi pengukuran untuk ND ini adalah :  

 
ND Nilai 
0 – 90% 
91 – 94.9% 
95% 
96 – 97.9% 
>= 98% 

1 
2 
3 
4 
5 

 
Tabel 3 Nilai berdasarkan pencapaian Nilai Disiplin 

Penilaian kedua adalah nilai disiplin 
menjalankan pelajaran di kelas sesuai dengan jumlah 
SKS yang ditentukan. Dari durasi pengajaran ini 
akan muncul rata-rata lama dosen memberikan 
perkuliahan, serta kedisiplinan dosen mengikuti 
jadwal yang telah ditetapkan dengan seminim 
mungkin membatalkan kelas dan menggantikannya 
dengan kelas pengganti. 

Target untuk Nilai Disiplin Kelas ini adalah 
90% dari rata-rata menjalankan keseluruhan kelas 
dalam 1 semester. Jadi pengukuran untuk nilai NDK 
ini adalah : 

 
NDK Nilai 
0 – 80% 
81% - 89% 
90% 
91% - 94% 
>= 95% 

1 
2 
3 
4 
5 

 
Tabel 4 Nilai berdasarkan pencapaian Nilai Disiplin Kelas 

Untuk NDK ini diberikan bobot 10% dari 
keseluruhan nilai Balanced Scorecard. Untuk 
mereka dosen pangkalan yang tidak mempunyai 
jadwal kerja tetap, Nilai Disiplin akan sama nilainya 
denga Nilai Disiplin Kelas. 

Untuk penilaian terakhir dari perspektif 
pembelajaran dan pertumbuhan adalah nilai KUM 
yang diperoleh oleh dosen dalam 1 semester yang 
dihitung berdasarkan aturan baku dari DIKTI 
mengenai penelitian dan pengabdian masyarakat.  

Bobot yang diberikan adalah 20% dari 
keseluruhan total Balanced Scorecard karena untuk 
mengamalkan tridarma perguruan tinggi, penelitian 
serta pengabdian masyarakat harus dikerjakan dan 
merupakan bagian penting dalam perkembangan 
sebuah Fakultas terutama dalam menghadapi 
akreditasi. 

Target untuk pendapatan nilai KUM ini adalah 
10 dalam 1 semester diperhitungkan dari karya 
ilmiah dan pengabdian masyarakat, tidak termasuk 
di dalamnya semua perhitungan yang berhubungan 
dengan pengajaran. Jadi pengukurannya adalah : 

 
KUM Nilai 
0 – 5 
6 – 9 

1 
2 

10 
11 – 15 
> 15 

3 
4 
5 

 
Tabel 5 Nilai berdasarkan pencapaian KUM 
 
Total bobot dari perspektif pembelajaran dan 

pertumbuhan adalah 45%.  
 

4.3 Perspektif Keuangan 
 
Untuk prespektif keuangan, Fakultas 

memperhatikan pada pencapaian target jumlah 
penerimaan mahasiswa baru. Bobot yang diberikan 
untuk pencapaian target penjualan ini adalah 15%. 

Target untuk pencapaian jumlah mahasiswa 
baru ini adalah 100% yaitu perbandingan antara 
jumlah penerimaan mahasiswa aktual dengan target 
jumlah penerimaan mahasiswa yang diharapkan oleh 
Universitas. Jadi pengukurannya adalah : 

 
Aktual vs. Target Nilai 
0 – 89% 
90% - 99%  
100% 
100.1% - 109.9% 
>= 110% 

1 
2 
3 
4 
5 

 
Tabel 6 Nilai berdasarkan pencapaian Aktual 
penerimaan Mahasiswa baru dengan Target 

 
4.4 Perspektif Internal Proses Bisnis 
 

Untuk internal proses bisnis parameter yang 
diukur adalah pelaksanaan kontrol penggunaan 
budget untuk operasional yang diukur lewat 
perhitungan Kontrol Surplus (KS). KS ini telah 
ditargetkan agar pengeluaran tidak melebihi dari 
nilai anggaran untuk setiap pengeluaran yang telah 
ditetapkan bersama secara berkala pada rapat 
penetapan anggaran. Bobot untuk perspektif ini 
adalah 10% karena mempunyai kepentingan 
berimbang dengan pencapaian anggaran yang tepat. 

Target yang diharapkan adalah kesesuaian 
100% antara anggaran dengan aktual KS yang 
dicapai Fakultas. Pengukurannya adalah : 

 
Anggaran vs. Aktual Nilai 
0 – 90% 
91% - 99%  
100% 
100.1% - 104.9% 
>= 105% 

5 
4 
3 
2 
1 

 
Tabel 7 Nilai berdasarkan pengeluaran Aktual 

dibandingkan dengan Anggaran 
 
5. Pengembangan Laporan Balanced 

Scorecard Fakultas dan Program Studi 
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Dari rancangan kriteria penilaian 4 perspektif 
yang ada, maka tahap selanjutnya membuat laporan 
menggunakan bantuan sistem informasi. Karena 
data-data yang dikumpulkan harus diambil dari 
berberapa departemen dan dari beberapa sumber, 
maka dibuatlah sebuah sistem pembuat laporan yang 
menggabungkan laporan-laporan yang diperoleh dari 
berbagai perangkat lunak pula. 

 

 
Gambar 2 Sistem Informasi Balanced Scorecard 
Fakultas Ilmu Komputer Universitas Esa Unggul 

 
Program yang dibuat adalah program untuk 

menarik data-data dari Spreadsheet dan Data-
warehouse DPPU, HRD dan keuangan, lalu saling 
digabungkan ke dalam laporan template spreadsheet. 

 

 
Gambar 3 Contoh Laporan Balanced Scorecard per 
Tahun Ajaran Program Studi Teknik Informatika 

Universitas Esa Unggul 
 

Dari laporan ini dibuatkan juga laporan dalam 
bentuk Grafik untuk mempermudah memonitor 
pencapaiannya. Grafik ini akan menggambarkan 
pencapaian setiap dosen per semester, sehingga 
dapat dikontrol kemajuan dan kinerjanya. Dari 
grafik per semester, data-datanya akan digunakan 
kembali untuk membuat grafik tahunan, sehingga 
lebih dapat mengambil langkah strategis dalam 
rangka peningkatan dan evaluasi kinerja program 
studi Teknik Informatika. 
 

 
 

Gambar 3 Contoh Grafik Balanced Scorecard per 
Semester Program Studi Teknik Informatika 

Universitas Esa Unggul 
 

6. Penutup 
 
Dengan adanya laporan Balanced Scorecard 

yang diberikan secara berkala kepada setiap ketua 
program studi dan dekan fakultas Ilmu Komputer 
dari tingkat dosen, maka fakultas dapat terus 
memonitor kinerja operasional fakultas secara tepat 
dan mengetahui hal-hal apa saja yang perlu 
diperbaiki dan hal-hal yang perlu ditingkatkan 
kinerjanya. 

Saran saya adalah membuat sistem informasi 
yang lebih terintegrasi dan menyeluruh dalam 
tingkat Universitas, bahkan dibuat berbasikan web 
(online), sehingga setiap fakultas yang ada dapat 
melihat laporan ini melalui internet. 
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Abstrak 
 

Dalam kinerja sistem antrian dengan cara memodelkan simulasi antrian. Dari analisis perhitungan uji distribusi akan 
diperoleh model antriannya. Parameter sistem yang diukur adalah ekspetasi kecepatan kedatangan, ekspetasi kecepatan 
pelayanan, peluang masa sibuk, probabilitas semua pelayanan menganggur dalam sistem, panjang antrian dan waktu 
menunggu pelanggan dalam sistem dan waktu menunggu pelanggan dalam antrian. Dalam sistem pelayanan tersebut 
tingkat kedatangan pelanggan maupun tingkat pelayanan sama-sama mempunyai sifat tidak pasti (random). KFC adalah 
salah satu restaurant cepat saji yang menggunakan sistem mengantri dalam pelayanannya. Salah satu cara yang biasa 
digunakan untuk mengamati perilaku sistem yang mengandung faktor ketidakpastian (randomize) yaitu menggunakan 
model simulasi. Sistem yang besar dan kompleks menyebabkan simulasi sebagai alat analisis untuk pengambilan 
keputusan. Simulasi berupaya mempresentasi-kan sistem nyata yang ada dengan presisi yang lebih mudah untuk diamati 
dibandingkan jenis model lain. Dengan kata lain model simulasi yang baik adalah tidak hanya berorientasi pada output/ 
hasil dari sebuah sistem, melain-kan bagaimana sistem tersebut dapat menjelaskan karakteristik dan perubahan sistem dari 
waktu ke waktu. Semakin mampu model simulasi menirukan sistem nyatanya maka semakin baik model tersebut. 
 
Kata kunci : Simulasi Antrian Pelayanan Pelanggan Pada KFC SPBU Marelan Dengan Metode FIFO. 
 
1. Pendahuluan 
 

Meningkatnya kompetisi yang mengarah pada 
pemenuhan tuntutan kebutuhan konsumen baik secara 
kuantitas maupun kualitas menyebabkan dunia usaha 
harus terus berjuang meningkatkan pelayanan dan 
fleksibilitasnya untuk dapat beradaptasi dan berinovasi 
secara cepat dan tepat. Salah satu hal menyolok dalam 
sebuah instansi pelayanan langsung ke konsumen adalah 
bagian fasilitas pelayanan (kasir). Waktu mengantri yang 
terlalu panjang bisa menyebabkan konsumen enggan 
untuk berkunjung kembali di masa yang akan datang, 
disisi lain bila tidak ada antrian hingga tenaga kerja bagian 
fasilitas pelayanan (kasir) banyak yang menganggur  akan 
menyebabkan kerugian secara implisit bagi perusahaan.  

Dalam model antrian, kedatangan pelanggan dan 
waktu pelayanan dijelaskan dalam bentuk distribusi 
probabilitas, yang umumnya disebut sebagai distribusi 
kedatangan (arrival distribution) dan distribusi waktu 
pelayanan (service time distribution). Faktor lain yg juga 
penting yaitu, rancangan sarana pelayanan, peraturan 

pelayanan dan prioritas pelayanan, ukuran antrian dan 
perilaku manusia menjadi hal yang tidak terlepas dari 
masalah antrian ini.  

Dalam sistem pelayanan tersebut tingkat 
kedatangan pelanggan maupun tingkat pelayanan sama-
sama mempunyai sifat tidak pasti (random). Salah satu 
cara yang biasa digunakan untuk mengamati perilaku 
sistem yang mengandung faktor ketidakpastian 
(randomize) yaitu menggunakan model simulasi. Sistem 
yang besar dan kompleks menyebabkan simulasi sebagai 
alat analisis untuk pengambilan keputusan. Simulasi 
berupaya mempresentasikan sistem nyata yang ada dengan 
presisi yang lebih mudah untuk diamati dibandingkan 
jenis model lain. Dengan kata lain model simulasi yang 
baik adalah tidak hanya berorientasi pada output/ hasil dari 
sebuah sistem, melainkan bagaimana sistem tersebut dapat 
menjelaskan karakteristik dan perubahan sistem dari 
waktu ke waktu. Semakin mampu model simulasi 
menirukan sistem nyatanya maka semakin baik model 
tersebut. 

No Makalah : 313 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2012, STMIK - STIKOM Bali 23-25 Pebruari 2012 

1225 
 

Dari uraian diatas, dengan menyadari arti 
pentingnya pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan 
maka perlu adanya perbaikan kinerja dari proses 
pelayanan yang mempunyai sifat tidak pasti tersebut. 
Sedangkan simulasi sangat cocok untuk mengamati sistem 
yang tidak pasti tersebut,  

Suatu proses antrian adalah suatu proses yang 
berhubungan dengan kedatangan seorang pelanggan pada 
suatu fasilitas pelayanan, kemudian menunggu dalam 
suatu baris (antrian) jika semua pelayannya sibuk, dan 
akhirnya meninggalkan fasilitas tersebut.  

Dalam kesempatan ini masalah antrian secara 
khusus akan dibahas pada KFC SPBU Marelan. Setiap 
harinya banyak pelanggan datang ke KFC untuk makan 
sambil santai bersama keluarga sehingga dengan 
banyaknya pelanggan yang datang maka terjadi kesibukan 
pelayanan. Karna adanya permasalahan antrian, maka 
diadakan penelitian secara sistematis untuk menganalisis 
masalah antrian tersebut. Sehingga pelanggan puas 
terhadap pelayanan yang diberikan.  

 
 
2. Tinjauan Pustaka 
 
2.1 Pengertian Simulasi 

Simulasi merupakan suatu sistem yang digunakan 
untuk memecahkan berbagai masalah yang mengandung 
ketidakpastian dan kemungkinan jangka panjang yang 
tidak dapat diperhitungkan dengan seksama. Simulasi juga 
menggambarkan proses kerja alat dalam bentuk yang 
sederhana. Simulasi adalah suatu proses peniruan dari 
sesuatu yang nyata beserta keadaan sekelilingnya (state of 
affairs). Aksi melakukan simulasi ini secara umum 
menggambarkan sifat-sifat karakteristik kunci dari 
kelakuan sistem fisik atau sistem yang abstrak tertentu. 

Konsep sistem simulasi muncul sebagai akibat 
dari terjadinya berbagai perubahan di dalam memandang 
persoalan, dimana suatu persoalan dianggap dapat 
diuraikan menurut bagian-bagian yang berinteraksi secara 
simultan. Perubahan ini dapat secara nyata diamati dalam 
percobaan. System simulasi memberikan hasil yang layak 
(feasible) dimana hasilnya dapat diperoleh dengan cepat. 
(Thomas J. kakiay;2004:11) 

Simulasi dapat berfungsi lebih efektif dengan 
membedah persoalan secara terbuka, dengan pembedahan 
system, simulasi dapat dirancang untuk menghadirkan 
system dalam bentuk operasi maya sehingga 
pengoperasian system dapat diperoleh gambaran mengenai 
keadaan system dan  karakteristik operational sistem. 

 
2.2 Pemodelan Simulasi 

Model simulasi digunakan untuk menganalisis 
sistem yang lebih kompleks. Model simulasi biasanya 
didukung oleh tipe data yang berhubungan langsung 

dengan angka acak sedangkan tipe data bersifat 
probabilistik. Model probabilistik sangat mendukung 
proses pembuatan keputusan untuk data yang bersifat 
tidak pasti. Pengolahan data yang dipakai akan 
menggunakan aplikasi yang dibangun sesuai tujuan 
penelitian. (Bonett Satya Lelono Djati;2007:7)       

Dengan menggunakan program atau perangkat 
lunak aplikasi, simulasi berlangsung dalam waktu yang 
relatif singkat dengan presisi hasil pengolahan data yang 
relatif tinggi. Dengan cara ini simulasi umumnya lebih 
efektif dan bermanfaat karna penyusunan program 
berdasarkan pemodelan sistem dan operasi sistem 
memberikan peluang untuk memberikan koreksi dan 
perbaikan atas model dan program simulasi. 

  FIFO (first in first out) memiliki pengertian 
Masuk Pertama, Keluar Pertama, yang abstrak dalam cara 
mengatur dan manipulasi data yang relatif terhadap waktu 
dan prioritas. Ungkapan ini menjelaskan prinsip dari 
teknik pemrosesan atau melayani permintaan bertentangan 
dengan memesan proses pertama datang, pertama-dilayani 
(FCFS) apa yang masuk pertama adalah menangani 
pertama, apa yang datang di depan menunggu sampai 
pertama selesai.  

FIFO adalah akronim untuk First In First Out, 
sebuah abstraksi dalam cara mengatur dan manipulasi data 
relatif terhadap waktu dan prioritas.  

FIFO dikenal pertama kali dan 
diimplementasikan dalam elektronik dilakukan oleh Peter 
Alfke pada tahun 1969 di Fairchild Semikonduktor. 

 
2.3 Bahasa Pemrograman 

Java merupakan bahasa pemrograman lintas 
platform. Kemampuan java berjalan diberbagai sistem 
operasi  tidak lepas dari keberadaan java virtual machine 
(JVM). JVM menjembatani  antara bytecode (hasil 
kompilasi kode java) dan hardware. IDE NetBeans 
menyajikan alat pemrograman GUI dan berbagai wizard 
yang sangat memudahkan dalam membangun program 
java, tidak terkecuali program simulasi antrian. Netbeans 
menawarkan pemrograman java yang sangat praktis. 
Tidak perlu repot membuat kode program.(Hendry,ST; 
2009:2). 

Java Netbeans IDE akan dijadikan aplikasi untuk 
membangun sebuah sistem antrian tersebut dan SQL 
server akan  menjadi database dari sistem tersebut. 

 
2.4 SQL Server 2005 

Microsoft SQL Server 2005 adalah sebuah sistem 
manajemen basis data relasional produk Microsoft. Bahasa 
kueri utamanya adalah Transact-SQL yang merupakan 
implementasi dari SQL standart ANSI/ISO yang 
digunakan oleh Microsoft dan Sybase. SQL Server 
mendukung ODBC ( Open Database Connectivity), dan 
mempunyai driver untuk pemrograman java.  
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SQL adalah sebuah bahasa yang dipergunakan 
untuk mengakses data dalam basis data relasional. Bahasa 
ini secara de facto merupakan bahasa standart yang 
digunakan dalam basis data relasional. 
(Hartini;Lisye;Kikis;2009:6). 

Secara keseluruhan berdasarkan fungsinya SQL 
dapat dibagi menjadi tiga, yaitu :  

1. Data Defenition Languange (DDL)  
DDL adalah bahasa computer yang digunakan untuk 

mendefinisikan Struktur data .Sintaksnya yaitu CREATE 
TABLE, Statement DROP, ALTER, dan Integritas 
Referensial. 

2. Data Manipulation Languange (DML) 
DML adalah anggota dari bahasa computer yang 

digunakan untuk mendapatkan, memasukkan, mengubah 
dan menghapus data pada database. Sintaksnya yaitu 
SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE. 

3. Data Control Languange (DCL) 
DCL adalah bahasa computer dan merupakan bahasa 

dari SQL yang digunakan untuk mengatur control akses 
pada data di database. Sintaksnya yaitu GRANT, 
REVOKE 

 
3. Analisa dan Perancangan Sistem 
 

3.1 Analisa Sistem 
Dalam model antrian, kedatangan pelanggan dan 

waktu pelayanan dijelaskan dalam bentuk distribusi 
probabilitas, yang umumnya disebut sebagai distribusi 
kedatangan (arrival distribution) dan distribusi waktu 
pelayanan (service time distribution). Faktor lain yg juga 
penting yaitu, rancangan sarana pelayanan, peraturan 
pelayanan dan prioritas pelayanan, ukuran antrian dan 
perilaku manusia menjadi hal yang tidak terlepas dari 
masalah antrian ini.  

Dalam sistem pelayanan tersebut tingkat 
kedatangan pelanggan maupun tingkat pelayanan sama-
sama mempunyai sifat tidak pasti (random). Salah satu 
cara yang biasa digunakan untuk mengamati perilaku 
sistem yang mengandung faktor ketidakpastian 
(randomize) yaitu menggunakan model simulasi. Sistem 
yang besar dan kompleks menyebabkan simulasi sebagai 
alat analisis untuk pengambilan keputusan. Simulasi 
berupaya mempresentasikan sistem nyata yang ada dengan 
presisi yang lebih mudah untuk diamati dibandingkan 
jenis model lain. Dengan kata lain model simulasi yang 
baik adalah tidak hanya berorientasi pada output/ hasil dari 
sebuah sistem, melainkan bagaimana sistem tersebut dapat 
menjelaskan karakteristik dan perubahan sistem dari 
waktu ke waktu. Semakin mampu model simulasi 
menirukan sistem nyatanya maka semakin baik model 
tersebut. 

sistem yang selama di KFC berjalan masih 
banyak kekurangan dan  kelemahan diantaranya adalah: 

1 Pencatatan Data yang kurang begitu bagus dalam 
mengelola antrian. 

2 Laporan antrian yang belum tersedia sehingga masih 
banyak pelanggan yang tidak teratur dalam mengantri. 

3.2 Perancangan Sistem 
Perancangan sistem dimulai dengan perancangan 

database, yang dimulai dengan pembuatan DFD (Data 
Flow Diagram ) dan ERD ( Entity Relationship Diagram),  
yang akan dilanjut dengan perancangan aplikasinya. 

 
3.2.1 Metode FIFO (First In First Out) 

Disiplin antrian yang akan digunakan adalah 
dengan metode FIFO (first in first out) yaitu  lebih dulu 
datang (sampai) maka lebih dulu dilayani (keluar). 
Kaitannya dalam sistem simulasi ini adalah  pelanggan 
yang datang pertama kali akan langsung dilayani oleh 
kasir. Dan bila ada pelanggan yang datang namun kasir 
hanya buka 1 maka pelanggan yang datang berikut nya 
harus antri terlebih dahulu. Namun bila kasir terdapat 
lebih dari 1 maka pelanggan tersebut berhak untuk 
dilayani tanpa antrian lagi. Begitu juga seterusnya. 

Adapun penghitungan nilai rata-rata setelah 
data hasil simulasi tersebut selesai ditampilkan adalah 
sebagai berikut :  
1. Rata-rata pelayanan pelanggan dalam baris antrian (Lq) 
2. Rata-rata waktu tunggu pelanggan dalam sistem 

antrian (WS) 
3. Rata-rata waktu tunggu pelanggan dalam baris antrian 

(Wq) 
4. Waktu kedatangan (λ) dan waktu pelayanan (µ)  

 
Untuk mengetahui nilai rata-rata dari sistem maka 

rumus yang digunakan adalah sebagai berikut : 
1. Rata-rata pelayanan pelanggan dalam baris 

antrian (Lq) 
(Lq)   =  λ2 

μ (μ-λ) 
 

2. Rata-rata waktu tunggu pelanggan dalam 
sistem antrian (WS) 

(WS)   =  1 
  μ-λ 
 

3. Rata-rata waktu tunggu pelanggan dalam 
baris antrian (Wq) 

(Wq)   =  λ 

μ (μ-λ) 
 

3.2.2 Diagram Konteks 
Pembuatan DFD dari sistem akan dimulai dari 

Konteks Diagram, yang kemudian dilanjutkan dengan 
pembuatan DFD level 0.Suatu diagram Konteks selalu 
mengandung satu dan hanya satu proses saja. Proses ini 
mewakili proses dari seluruh sistem. Diagram konteks ini 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2012, STMIK - STIKOM Bali 23-25 Pebruari 2012 

1227 
 

menggambarkan hubungan input atau output antara sistem 
dengan dunia luarnya, dimana dapat dilihat struktur data 
dari sistem yang dirancang. Sistem ini melibatkan empat 
external entity, yaitu pelanggan, operator, kasir, dan 
manajer. 

Pelanggan datang dan memulai permintaan 
pesanan menu, setelah itu data permintaan pesanan akan 
diproses oleh kasir, kasir menerima atau melayani 
permintaan pesanan pelanggan lalu memasukkan hasil 
data simulasi ke dalam sistem yang dibuat. Hasil data 
simulasi kemudian diserahkan kepada manager dalam 
bentuk laporan. Konteks Digram simulasi antrian dapat 
dilihat pada gambar 3.1. 

  
Gambar 3.1. Diagrma Konteks 

 

3.2.3 Activity Diagram 

Gambar 3.2. Data Flow Diagram Level 0 
 

DFD di atas adalah uraian dari bagaimana 
pensimulasian antrian yang terjadi. Penjelasannya adalah 
sebagai berikut. 

a. Pelanggan datang ke restaurant dan mengantri lalu 
mulai memesan, bila tidak ada antrian pelanggan 
dapat langsung memesan menu.  

b. Kasir melayani permintaan pesanan pelanggan, 
setelah itu maka semua data disimpan dan data 
simulasi diproses . 

c. Setelah data simulasi diberikan lalu diproses dalam 
simulasi antrian, setelah selesai kemudian laporan 
simulasi diberikan kepada manajer. 

3.2.4 Desain Tampilan 
Tampilan Form dari simulasi dapat dilihat pada 

gambar 3.3: 
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Gambar 3.3. Form Hasil Simulasi 
 

Setelah hasil simulasi muncul, maka keseluruhan akan 
terlihat dalam sebuah laporan simulasi yang ada di form 
berikutnya. Tampilan form laporan simulasi dapat terlihat 
pada gambar 3.4 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Gambar 3.4.  Form Laporan Simulasi 
 
 
Pada tampilan input Form menu utama akan muncul dan 
user dapat langsung memulasi input Simulasi dengan 
menekan tombol next. Dan untuk memulai perhitungan 
simulasi user dapat memilih form Input Simulasi dapat 
dilihat pada gambar 3.5 

 
 

Gambar 3.5 Tampilan Menu Utama 
 
 
Pada tampilan Input Simulasi, user dapat meng-input 
jumlah kasir aktif, jumlah pelanggan, waktu antar 
kedatangan , lama antar pelayanan. Hasil simulasi dicatat 
dalam hitungan menit dapat dilihat pada gambar  3.6 

 
Gambar 3.6.  Form Input Simulasi 

 
4. Hasil Percobaan 
 
4.1 Tampilan Hasil  
 Halaman antar muka program terdapat pada 
tampilan hasil. Tampilan hasil tersebut menjadi interface 
program yang menghubungkan  aplikasi dengan user, 
sehingga user dapat melakukan atau menjalankan 
langsung simulasi yg terjadi. 
4.1.1 Tampilan Form Menu Utama   
 Halaman ini merupakan tampilan interface yang 
pertama kali muncul sebagai penghubungan user dengan 
interface. Tampilan form menu utama dapat dilihat pada 
gambar 4.1 
 

Pelanggan
Waktu Antar 
Kedatangan

Lama Pelayanan
Waktu 

Kedatangan Selesai Dilayani
Petugas 

Menganggur
Pelanggan 
Menunggu

Form Laporan Simulasi

Mulai Dilayani

Keluar 
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Gambar 4.1 Tampilan Form Menu Utama 
 

4.1.2 Tampilan Utama Info 
Halaman Setelah berhasil masuk kedalam sistem, 

maka akan tampil halaman untuk meng-input simulasi 
yang akan di proses. Pada tampilan Input Simulasi, user 
dapat meng-input jumlah kasir aktif, jumlah pelanggan, 
waktu antar kedatangan , lama antar pelayanan. Hasil 
simulasi dicatat dalam hitungan menit. Tampilan form 
input simulasi dapat dilihat pada gambar 4. 2 

 
 

Gambar 4.2 Tampilan Form Input Simulasi 
 
4.1.3 Tampilan Form Hasil Simulasi 

Pada form hasil simulasi menjelaskan tentang 
hasil semua proses simulasi yang terjadi pada sistem. User 
dapat melihat dan membaca semua proses tesebut dan 
sekaligus menjadi gambaran untuk kedepannya menjadi 
laporan yang dapat diperbaiki kekurangan sitem simulasi 
tersebut. Tampilan form hasil simulasi dapat dilihat pada 
gambar 4.3 
 

 
 

Gambar 4.3 Tampilan Form Hasil Simulasi 
 

4.1.4 Tampilan Form Laporan Simulasi 
Pada form Laporan menjelaskan tentang semua 

hasil yang telah dilihat atau disimulasikan. User dapat 
melihat dan membaca atau dapat  langsung menyimpan 
data laporan kedalam database. Tampilan form laporan 
simulasi dapat dilihat pada gambar 4.4 

 
 

Gambar 4.4 Tampilan Form Laporan Simulasi 
 
5. Kesimpulan 

Sesuai dengan uraian sebelumnya, maka dapat 
diambil kesimpulan adalah sebagai berikut : 
1. Simulasi ini dapat memudahkan user atau pegawai 

dalam mengambil keputusan untuk mengatasi antrian 
yang terjadi. 

2. Simulasi yang terjadi untuk meyakinkan user bahwa 
semua antrian bisa diminimalisir agar tidak terjadi 
kekacauan dalam antrian dan simulasi system 
dilakukan secara komputerisasi. 

3. Perancangan simulasi ini diharapkan dapat mengurangi 
tingkat kesalahan dan ketidakteraturan antrian yang 
terjadi. 
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Abstrak 

 
Sistem Pendukung Keputusan adalah sistem yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu 
organisasi, perusahaan, atau lembaga pendidikan. Masalah administrasi yang bersifat manual mengakibatkan 
kurang efisiennya kegiatan seleksi mahasiswa baru di STMIK Potensi Utama  MEDAN. Metode AHP dapat 
digunakan untuk kegiatan seleksi mahasiswa baru dengan sistem multi kriteria, dimana kriteria tersebut di 
tentukan oleh pihak STMIK.Kriteria yang ditentukan pihak STMIK ialah prioritas nilai Ujian Nasional memiliki 
bobot lebih tinggi daripada nilai Praktek, prioritas nilai Praktek memiliki bobot lebih tinggi daripada nilai 
Semester Terakhir, prioritas nilai Semester Terakhir memiliki bobot lebih tinggi daripada nilai Ekstrakurikuler. 
Sistem Pendukung Keputusan ini akan ditampilkan dalam bentuk Website menggunakan Macromedia 
DreamWeaver. Setelah pengujian sistem dengan sepuluh responder, aplikasi ini mendapat predikat nilai amat 
baik 

 
Kata Kunci : Sistem Pendukung Keputusan, Metode AHP 
 
 
1. Pendahuluan 
 

Kegiatan Seleksi Mahasiswa Baru 
merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh 
STMIK Potensi Utama Medan setiap tahunnya. 
Kenyataan dilapangan bahwa pihak STMIK Potensi 
Utama kurang siap dalam penyelenggaraan seleksi 
mahasiswa baru. Penulis ingin merancang suatu 
sistem yang dapat membantu pihak STMIK Potensi 
Utama dalam pengambilan keputusan seleksi 
mahasiswa baru, sehingga dapat lebih efesien 
dalam pelaksanaanya. 

Ada beberapa metode yang dapat 
digunakan untuk membangun sebuah sistem 
pendukung keputusan salah satunya adalah 
Analitycal Hierarchy Process (AHP). Di dalam 
penelitian Saaty (2008) disebutkan bahwa metode 
AHP telah banyak diterapkan oleh banyak pihak 
seperti perusahaan-perusahaan besar dunia, 
pemerintah, lembaga pendidikan, dll dalam  
mencari keputusan yang tepat dalam setiap 
permasalahan. Sebagai contoh salah satu 
perusahaan komputer terbesar di dunia IBM 
menggunakan AHP dalam merancang kesuksesan 
perusahaan perusahan komputer kelas menengah 
pada tahun 1991. 

Sistem pendukung keputusan ( decision 
support systems disingkat DSS) adalah bagian dari 
sistem informasi berbasis komputer termasuk 
sistem berbasis pengetahuan (manajemen 
pengetahuan) yang dipakai untuk mendukung 

pengambilan keputusan dalam suatu organisasi 
perusahaan,atau lembaga pendidikan. Dapat juga 
dikatakan sebagai sistem komputer yang mengolah 
data menjadi informasi untuk mengambil keputusan 
dari masalah yang spesifik. 

 
Batasan Masalah 

 
1. Sistem Pendukung keputusan ini hanya sebagai 

alat bantu bagi pihak STMIK Potensi Utama 
dalam menentukan siapa yang layak masuk 
atau tidak, berdasarkan kriteria-kriteria yang di 
tentukan oleh pihak STMIK Potensi Utama. 

2. Metode yang digunakan dalam perancangan 
sistem ini adalah Analytical Hierarchy Process 
(AHP). 

3. Output dari SPK ini adalah urutan prioritas 
calon-calon siswa yang layak masuk mulai dari 
yang tertinggi sampai ke rendah. 

4. Nilai prioritas akan ditampilkan dalam bentuk 
persentase. 
 
Tujuan 

 
1. Merancang suatu perangkat lunak yang dapat 

membantu pihak STMIK Potensi Utama dalam 
menentukan siapa calon-calon mahasiswa yang 
layak masuk atau tidak dengan sistem yang 
terkomputerisasi sehingga proses pengambilan 
keputusan ini dapat lebih efisien. 

No Makalah : 314
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2. Membuat Sistem Pendukung keputusan seleksi 
mahasiswa baru dengan data yang 
terstukturisasi, dapat diakses secara cepat, 
langsung, dan akurat. 

3. Memperbaiki sistem akademik dalam seleksi 
mahasiswa baru 

 
 
2. Tinjauan Pustaka 
 
2.1. Sistem Pengambil Keputusan 
 
 Sistem pendukung keputusan ( decision 
support systems disingkat DSS) adalah bagian dari 
sistem informasi berbasis komputer termasuk 
sistem berbasis pengetahuan (manajemen 
pengetahuan) yang dipakai untuk mendukung 
pengambilan keputusan dalam suatu organisasi 
perusahaan,atau lembaga pendidikan. Menurut 
Moore and Chang, Sistem Pendukung keputusan 
dapat digambarkan sebagai sistem yang 
berkemampuan mendukung analisis data, dan 
pemodelan keputusan, berorientasi keputusan, 
orientasi perencanaan masa depan, dan digunakan 
pada saat-saat yang tidak biasa. 
 Kegiatan merancang sistem pendukung 
keputusan merupakan sebuah kegiatan untuk 
menemukan, mengembangkan dan menganalisis 
berbagai alternatif tindakan yang mungkin untuk 
dilakukan. Tahap perancangan ini meliputi 
pengembangan dan mengevaluasi serangkaian 
kegiatan alternatif. Sedangkan kegiatan memilih 
dan menelaah ini digunakan untuk memilih satu 
rangkaian tindakan tertentu dari beberapa yang 
tersedia dan melakukan penilaian terhadap tindakan 
yang telah dipilih. 
 Sistem Pendukung keputusan dirancang 
untuk mendukung seluruh tahap pengambilan 
keputusan mulai dari mengidentifikasi masalah, 
memilih data yang relevan, dan menentukan 
pendekatan yang digunakan dalam proses 
pengambilan keputusan, sampai mengevaluasi 
pemilihan alternatif 
 Dari pengertian Sistem Pendukung 
Keputusan maka dapat ditentukan karakteristik 
antara lain :  
1. Mendukung proses pengambilan keputusan, 

menitik beratkan pada management by 
perception.  

2. Adanya tatap muka manusia / mesin dimana 
manusia (user) tetap memegang kendali proses 
pengambilan keputusan  

3. Mendukung pengambilan keputusan untuk 
membahas masalah terstruktur, semi terstruktur 
dan tak struktur  

4. Memiliki kapasitas dialog untuk memperoleh 
informasi sesuai dengan kebutuhan  

5. Memiliki subsistem-subsistem yang terintegrasi 
sedemikian rupa sehingga dapat berfungsi 
sebagai kesatuan item.  

6. Membutuhkan struktur data komprehensif yang 
dapat melayani kebutuhan informasi seluruh 
tingkatan manajemen. 

 
2.2. Analytical Hierarchy Process (AHP) 
 

AHP dikembangkan oleh Thomas Saaty 
pada tahun 1970-an. AHP merupakan sistem 
pembuat keputusan dengan menggunakan model 
matematis. AHP membantu dalam menentukan 
prioritas dari beberapa kriteria dengan 
menggunakan model matematis. AHP membantu 
dalam menentukan prioritas dari beberapa kriteria 
dengan melakukan analisa perbandingan 
berpasangan dari masing-masing kriteria. AHP 
dikembangkan pada musim semi 1970 dalam 
menghadapi masalah perencanaan militer Amerika 
Serikat untuk menghadapi berbagai pilihan 
(contingencyplanning). Kemudian diaplikasikan 
dalam pengembangan rencana transportasi di 
Sudan. Kemudian pengunaan AHP semakin meluas 
ke pemerintahan dan perusahaan di berbagai negara 
di dunia. Metode AHP diimplementasikan di 
berbagai instansi pemerintah termasuk Departemen 
Pertahanan AS dan Departemen Energi AS.  

Berikut skema berbagai keuntungan AHP : 
1. Pengukuran, memberi suatu skala untuk 

mengukur hal-hal dan suatu metode untuk 
menetapkan suatu prioritas.  

2. Kesatuan, memberi satu model tunggal yg 
mudah dimengerti, luwes untuk beragam 
persoalan tak terstruktur.  

3. Kompleksitas, memadukan metode deduktif 
dan berdasarkan sistem dalam memecahkan 
permasalahan kompleks.  

4. Saling ketergantungan, tidak menangani saling 
ketergantungan elemen-elemen dalam suatu 
sistem dan tidak memaksakan pemikiran linier.  

5. Pengulangan proses, memungkinkan orang 
memperhalus definisi mereka pada suatu 
persoalan dan memperbaiki pertimbangan dan 
pengertian mereka melalui pengertian.  

6. Penilaian dan konsensus, tidak memaksakan 
konsesus tapi mensitesis suatu hasil yang 
representative dari berbagai penilaian yang 
berbeda-beda. 

7. Sintesis, menuntun ke suatu taksiran 
menyeluruh tentang kebaikan setiap alternatif.  

8. Tawar-menawar, mempertimbangkan prioeitas-
prioritas relatif dari berbagia faktor sistem dan 
alternatif terbaik berdasarkan tujuan mereka.  

9. Penyusunan hirarki, dapat menangani saling 
ketergantungan elemen-elemen dalam suatu 
sistem dan tidak memaksakan pemikiran linier.  

10. Konsistensi, melacak konsistensi logis dari 
pertimbangan-pertimbangan yang digunakan 
dalam menetapkan berbagai prioritas. 

 Pada hakekatnya AHP merupakan suatu 
model pengambil keputusan yang komprehensif 
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dengan memperhitungkan hal- hal yang bersifat 
kualitatif dan kuantitatif. Dalam model 
pengambilan keputusan dengan AHP pada dasarnya 
berusaha menutupi semua kekurangan dari model-
model sebelumnya. AHP juga memungkinkan ke 
struktur suatu sistem dan lingkungan kedalam 
komponen saling berinteraksi dan kemudian 
menyatukan mereka dengan mengukur dan 
mengatur dampak dari komponen kesalahan sistem. 
 Peralatan utama dari model ini adalah 
sebuah hirarki fungsional dengan input utamanya 
adalah persepsi manusia. Jadi perbedaan yang 
mencolok model AHP dengan model lainnya 
terletak pada jenis inputnya. Terdapat 4 aksioma-
aksioma yang terkandung dalam model AHP. 
1. Reciprocal Comparison artinya pengambilan 

keputusan harus dapat memuat perbandingan 
dan menyatakan preferensinya. Prefesensi 
tersebut harus memenuhi syarat resiprokal yaitu 
apabila A lebih disukai daripada B dengan skala 
x, maka B lebih disukai daripada A dengan 
skala 1/x  

2. Homogenity artinya preferensi seseorang harus 
dapat dinyatakan dalam skala terbatas atau 
dengan kata lain elemen- elemennya dapat 
dibandingkan satu sama lainnya. Kalau aksioma 
ini tidak dipenuhi maka elemen- elemen yang 
dibandingkan tersebut tidak homogen dan harus 
dibentuk cluster (kelompok elemen) yang baru  

3. Independence artinya preferensi dinyatakan 
dengan mengasumsikan bahwa kriteria tidak 
dipengaruhi oleh alternatif-alternatif yang ada 
melainkan oleh objektif keseluruhan. Ini 
menunjukkan bahwa pola ketergantungan dalam 
AHP adalah searah, maksudnya perbandingan 
antara elemen-elemen dalam satu tingkat 
dipengaruhi atau tergantung oleh elemen-elemen 
pada tingkat diatasnya  

4. Expectation artinya untuk tujuan pengambil 
keputusan. Struktur hirarki diasumsikan 
lengkap. Apabila asumsi ini tidak dipenuhi 
maka pengambil keputusan tidak memakai 
seluruh kriteria atau objectif yang tersedia atau 
diperlukan sehingga keputusan yang diambil 
dianggap tidak lengkap  

 
3. Pembahasan 
 

Metode AHP digunakan sebagai pendukung 
Keputusan. Peralatan utama dari model ini adalah 
sebuah hirarki fungsional dengan input utamanya 
adalah persepsi manusia. Jadi perbedaan yang 
mencolok model AHP dengan model lainnya 
terletak pada jenis inputnya. Terdapat 4 aksioma-
aksioma yang terkandung dalam model AHP. 

Adapun langkah-langkah dalam metode 
AHP adalah sebagai berikut: 
1. Menentukan jenis-jenis kriteria calon 

mahasiswa baru . 

2. Menyusun kriteria-kriteria tersebut dalam 
bentuk matriks berpasangan. 

3. Menjumlah matriks kolom. 
4. Menghitung nilai elemen kolom kriteria dengan 

rumus masing-masing elemen kolom dibagi 
dengan jumlah matriks kolom. 

5. Menghitung nilai prioritas kriteria dengan 
rumus menjumlah matriks baris hasil langkah 4 
dan hasilnya langkah 5 dibagi dengan jumlah 
kriteria. 

6. Menentukan alternatif-alternatif yang akan 
menjadi pilihan. 

7. Menyusun alternatif-alternatif yang telah 
ditentukan dalam bentuk matriks berpasangan 
untuk masing-masing kriteria. Sehingga akan 
ada sebanyak n buah matriks berpasangan antar 
alternatif. 

8. Masing-masing matriks berpasangan antar 
alternatif sebanyak n buah matriks, masing-
masing matriksnya dijumlah per kolomnya. 

9. Menghitung nilai prioritas alternatif masing-
masing matriks berpasangan antar antar 
alternatif dengan rumus seperti langkah 4 dan 
langkah 5 

10. Menguji konsistensi setiap matriks berpasangan 
antar alternatif dengan rumus masing-masing 
elemen matriks berpasangan pada langkah 2 
dikalikan dengan nilai prioritas kriteria. 
Hasilnya masing-masing baris dijumlah, 
kemudian hasilnya dengan masing-masing nilai 
prioritas kriteria sebanyak λ1, λ2, λ3, ......, λn. 

 
Pemecahan Masalah Dengan Metode AHP 
Adapun langkah-langkah dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Menentukan jenis-jenis kriteria calon 

mahasiswa baru. Dalam penelitian ini, kriteria-
kriteria yang dibutuhkan calon siswa baru 
adalah Nilai Ujian Nasional, Nilai Praktek , 
Nilai Ujian Terakhir Sekolah, Nilai 
Ekstrakurikuler. 

2. Menyusun kriteria-kriteria calon mahasiswa 
baru dalam matriks berpasangan seperti Tabel 
III.2. 

Tabel III.1 Tabel Nilai Seleksi Mahasiswa 
Sebutan Angka 
Sangat Baik 8.51 -10.00 
Baik 7.51 – 8.50 
Cukup 6.51 – 7.50 
Kurang 5.50 – 6.50 
 
Tabel III.2 Matriks Berpasangan Untuk 
Kriteria Calon Mahasiswa Baru 

Kriteria 
Nilai 
Ujian 
Nasional 

Nilai 
Ujian 
Akhir 
Sekolah 

Nilai 
Prakti
kum 

Nilai 
Ekstraku
likuler 

Nilai Ujian 
Nasional

1 3 2 5 

Nilai Ujian 
Akhir 

0.33 1 3 2 
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Sekolah 
Nilai 
Praktikum 

0.50 0.33 1 3 

Nilai 
Ekstrakuli
kuler 

0.20 0.50 0.33 1 

 
 
Cara pengisian elemen-elemen matriks pada Tabel 
III.2, adalah sebagai berikut: 
a. Berdasarkan tabel kepentingan 

Tabel III.3 Tabel Intensitas Kepentingan 
Intensitas 

Kepentingan 
Keterangan 

1 Kedua elemen sama pentingnya 

3 
Elemen yang satu sedikit lebih 
penting daripada elemen lainnya 

5 
Elemen yang satu lebih penting 
daripada yang lainnya 

7 
Satu elemen jelas lebih mutlak 
penting daripada elemen lainnya 

9 
Satu elemen mutlak penting 
daripada elemen lainnya 

2,4,6,8 
Nilai-nilai antara dua nilai 
pertimbangan-pertimbangan 
yang berdekatan 

 
b. Elemen matriks segitiga atas sebagai input. 

 
3. Mencari total pairwaise dengan cara 

menjumlah setiap kolom pada Tabel III.2. 
 

Tabel III.4 Penjumlahan Kolom Matriks 
Berpasangan  

Kriteria 
Nilai 
Ujian 
Nasional 

Nilai 
Ujian 
Akhir 
Sekola
h 

Nilai 
Prakti
kum 

Nilai 
Ekstraku
likuler 

Nilai 
Ujian 
Nasional 

1 3 2 5 

Nilai 
Ujian 
Akhir 
Sekolah 

0.33 1 3 2 

Nilai 
Praktiku
m 

0.50 0.33 1 3 

Nilai 
Ekstrak
ulikuler 

0.20 0.50 0.33 1 

JUMLA
H  

2.03 4.83 6.33 11 

 
4. Menormalisasikan Tabel III.4 dengan 

membagi elemen kolom matriks pada setiap 
dengan total pairwaisenya atau jumlah 
kolomnya. 

 
Tabel III.5 Normalisasi Tabel Matriks 
Berpasangan  

Kriteria 
Nilai 
Ujian 

Nasion

Nilai 
Ujian 
Akhir 

Nilai 
Prakti
kum 

Nilai 
Ekstraku

likuler 

al Sekola
h 

Nilai Ujian 
Nasional

0.4926
1084 

0.6211
1801 

0.3159
5577 

0.4545454
5 

Nilai Ujian 
Akhir 

Sekolah

0.1625
6158 

0.2070
3934 

0.4739
3365 

0.1818181
8 

Nilai 
Praktikum

0.2463
0542 

0.0683
2298 

0.1579
7788 

0.2727272
7 

Nilai 
Ekstrakuli

kuler

0.0985
2217 

0.1035
1967 

0.0521
327 

0.0909090
9 

JUMLAH 1 1 1 1 

5. Mencari eigen vektor masing-masing kriteria 
dengan cara menjumlahkan setiap baris pada 
tabel III.5 lalu dibagi dengan jumlah kriteria 

  

  
Tabel III.6  Tabel matriks berpasangan dengan 
eigen vektor 

Kriteria 
Nilai 
Ujian 
Nasional 

Nilai 
Ujian 
Akhir 
Sekolah 

Nilai 
Prakti
kum 

Nilai 
Ekstr
akuli
kuler 

Eigen 
Vektor 

Nilai 
Ujian 
Nasional

0.4926108
4 

0.6211180
1 

0.3159
5577 

0.454
54545 

0.471057
52 

Nilai 
Ujian 
Akhir 
Sekolah

0.1625615
8 

0.2070393
4 

0.4739
3365 

0.181
81818 

0.256338
18 

Nilai 
Praktik
um

0.2463054
2 

0.0683229
8 

0.1579
7788 

0.272
72727 

0.186333
39 

Nilai 
Ekstrak
ulikuler

0.0985221
7 

0.1035196
7 

0.0521
327 

0.090
90909 

0.086270
91 

6.   Menghitung Lamda Maximum dengan cara 
menjumlahkan hasil perkalian masing masing 
total baris ( eigen vector) dengan total 
pairwaise pada table III.4 

       (2.03 x 0.47105752) + (4.83 x 0.25633818) + (6.33 
x  0.18633339) + (11 x 0.08627091) = 4.32283055 

6. Menghitung Consistency Index dengan rumus 
seperti ini 

  

7. Menguji konsistensi perhitungan AHP dengan 
menghitung Consistency Ratio berdasarkan 
table Random Consistency Index rumus seperti 
ini : 

Tabel III.7  Random Consistency Index ( ) 
 
n  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
RI  0  0  0.58 0.9  1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49 

 

0.49261084 + 0.62111801 + 0.31595577 + 0.45454545 

= 

0.47105752 
0.16256158 + 0.20703934 +   0.47393365 + 0.18181818 0.25633818 
0.24630542 
0.09852217 

+ 0.06832298 + 0.15797788 + 0.27272727 0.18633339 
+ 0.10351967 + 0.0521327 + 0.09090909 0.08627091 
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8. Berdasarkan uji konsistensi perhitungan AHP 
untuk matriks kriteria dianggap konsisten, 
karena  nilai CR lebih kecil dibandingkan 
dengan nilai RI  (CR<RI). 

9. Setelah lulus uji konsistensi maka selanjutnya 
nilai eigen vektor pada setiap kriteria dikalikan 
dengan eigen vektor intensitas yang 
sebelumnya dihitung dengan perhitungan AHP 
dan dinyatakan lulus uji kosistensi dan 
hasilnya yang disebut nilai global vektor 
kriteria. 

10. Menjumlahkan nilai global vektor setiap 
kriteria dan hasilnya disebut sebagai bobot 
yang berfungsi menentukan  rangking calon 
mahasiswa baru. 

 
4. Hasil 
 
 Halaman Data Kriteria 

 
Pada Halaman data kriteria ini berfungsi 

untuk menghitung hasil kriteria penerimaan 
mahasiswa baru pada STMIK Potensi Utama 
Medan. Pada data kriteria ini user dapat 
menghitung hasil kriteria dengan menginputkan 
nilai matriks yang ada pada program, lalu mengklik 
hitung nilai kriteria. Gambar hasil dari halaman 
data kriteria seperti pada gambar IV.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Halaman Data Intensitas Penilaian 
 

Pada Halaman data itensitas penilaian ini 
berfungsi untuk menghitung hasil itensitas kriteria 
penilaian penerimaan mahasiswa baru pada STMIK 
Potensi Utama Medan. Pada data itensitas penilaian 
ini user dapat menghitung hasil itensitas dengan 
menginputkan nilai matriks yang ada pada program, 
lalu mengklik hitung nilai itensitas. Gambar hasil 
dari halaman data itensitas penilaian seperti pada 
gambar IV.2. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Halaman Pendaftaran 

 
Pada Halaman Pendaftaran berisi data-data 

calon mahasiswa baru. Didalam Halaman ini 
terdapat tombol – tombool yang berfungsi : 
1. Tombol Tambah untuk menambah data calon 

mahasiswa baru . 
2. Tombol Edit berfungsi untuk mengedit data 

calon mahasiswa baru yang telah diinputkan. 
3. Tombol Hapus berfungsi untuk menghapus data 

calon mahasiswa baru yang telah diinputkan. 
Berikut ini merupakan tampilan gambar halaman 
data pendaftaran, dapat dilihat pada gambar IV.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Halaman Informasi Hasil Penerimaan 

Mahasiswa Baru 
 

Pada Halaman informasi hasil penerimaan 
mahasiswa baru ini berfungsi sebagai hasil laporan 
pengumuman pendaftaran keseluruhan mahasiswa 
yang sudah terdaftar pada STMIK Potensi Utama 
Medan. Gambar hasil dari halaman informasi hasil 
penerimaan siswa seperti pada gambar IV.4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Kesimpulan 
 
1. Aplikasi ini dibuat untuk membantu pihak 

STMIK Potensi Utama dalam kegiatan 
penerimaan mahasiswa baru yang akurat 
dengan menggunakan metode AHP . 

2. Metode AHP sangat membantu dalam proses 
penerimaan mahasiswa baru terutama dalam 
hal pemberian poin (penilaian) untuk masing-
masing kriteria dalam AHP yang digunakan. 

3. Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan Seleksi 
Penerimaan Mahasiswa Baru dengan metode 
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AHP menampilkan interface yang menarik dan 
user friendly sehingga memudahkan pengguna 
dalam pemakaian aplikasi ini. 
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Abstrak 

Dalam proses komunikasi data, walaupun data telah dienkripsi, terdapat kemungkinan data tersebut dapat 
diketahui oleh orang lain. Salah satu kemungkinan tersebut adalah orang tersebut menyadap media komunikasi 
yang digunakan oleh kedua orang yang sedang berkomunikasi tersebut. Hal inilah yang disebut dengan man-in-
the-middle-attack. Dalam keadaan ini orang yang menyadap berada di antara kedua orang yang sedang 
berkomunikasi. Sistem perangkat lunak simulasi yang dirancang akan sangat membantu  untuk menjelaskan 
proses kerja dari man-in-the-middle-attack ini, dan dengan menggunakan metode interlock protocol dapat 
membantu proses pengiriman data atau pembicaraan yang dilakukan oleh orang agar pesan yang dikirim tidak 
dapat dilihat atau diketahui oleh penyadap dan pencegahannya baik dengan menggunakan fungsi chipper dibagi 
menjadi dua bagian ataupun menggunakan fungsi hash 

 
Kata kunci:  Komunikasi, Man-In-The-Middle-Attack,  Menyadap, Simulasi, Interlock Protokol 
 
 
 
1. Pendahuluan  
 

Dalam proses komunikasi data, walaupun data 
telah dienkripsi, terdapat kemungkinan data tersebut 
dapat diketahui oleh orang lain. Salah satu 
kemungkinan tersebut adalah orang tersebut 
menyadap media komunikasi yang digunakan oleh 
kedua orang yang sedang berkomunikasi tersebut. 
Hal inilah yang disebut dengan man-in-the-middle-
attack. Dalam keadaan ini, orang yang menyadap 
berada di antara kedua orang yang sedang 
berkomunikasi. Data-data yang dikirimkan oleh 
orang yang sedang berkomunikasi satu sama lain 
selalu melalui orang yang menyadap tersebut, 
sehingga orang yang menyadap tersebut dapat 
mengetahui semua informasi yang dikirimkan satu 
sama lain. Keadaan ini muncul karena kedua orang 
yang sedang berkomunikasi tersebut tidak dapat 
mem-verifikasi status dari orang yang 
berkomunikasi dengannya tersebut, dengan 
mengambil asumsi bahwa proses penyadapan 
tersebut tidak menyebabkan gangguan dalam 
jaringan. 
Problema man-in-the-middle-attack ini dapat 
diilustrasikan sebagai berikut, misalkan Alice dan 
Bob sedang berkomunikasi dan Mallory ingin 
menyadapnya, ketika Alice mengirimkan kunci 
publiknya kepada Bob, Mallory dapat menangkap 
kunci ini dan mengirimkan kunci publiknya sendiri 
kepada Bob. Kemudian, ketika Bob mengirimkan 
kunci publiknya kepada Alice, Mallory juga dapat 
menangkap kunci tersebut dan  mengirimkan kunci 
publiknya sendiri. 

kepada Alice, ketika Alice mengirimkan pesan 
kepada Bob yang dienkripsi dengan menggunakan 
kunci publik Bob, Mallory dapat menangkapnya, 
karena pesan tersebut dienkripsi dengan 
menggunakan kunci publik Mallory, maka Mallory 
dapat mendekripsikan pesan tersebut dengan 
menggunakan kunci privatnya dan kemudian 
dienkripsi kembali dengan menggunakan kunci 
publik dari Bob dan mengirimkannya kepada Bob. 
Hal yang sama juga terjadi ketika Bob mengirimkan 
pesan kepada Alice. Mallory dapat mengetahui 
semua pesan yang dikirimkan oleh Bob dan Alice 
tersebut. Problema man-in-the-middle-attack ini 
dapat dicegah dengan menggunakan interlock 
protocol. 
Interlock protocol ini diciptakan oleh Ron Rivest 
dan Adi Shamir. Algoritma inti dari protokol ini 
yaitu protokol ini mengirimkan 2 bagian pesan 
terenkripsi. Bagian pertama dapat berupa hasil dari 
fungsi hash satu arah (one way hash function) dari 
pesan tersebut dan bagian kedua berupa pesan 
terenkripsi itu sendiri. Hal ini menyebabkan orang 
yang menyadap tersebut tidak dapat mendekripsi 
pesan pertama dengan menggunakan kunci 
privatnya. Ia hanya dapat membuat sebuah pesan 
baru dan mengirimkannya kepada orang yang akan 
menerima pesan tersebut. 
 
1.2. Perumusan Masalah 
 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang 
menjadi permasalahan adalah : 
 

No Makalah : 315
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1. Bagaimana menjelaskan proses kerja man-in-
the-middle-attack dalam menyadap dan 
mengubah pesan? 

2. Menjelaskan proses kerja interlock protocol 
untuk mengatasi problema Man-In-The-Middle-
Attack? 

3. Menampilkan algoritma dari sistem kriptografi 
kunci publik metode RSA dan merancang 
interface dari perangkat lunak simulasi? 

 
1.3. Batasan Masalah 
 
1. Pembahasannya lebih ditekankan pada simulasi 

pencegahan man-in-the-middle-attack dengan 
menggunakan bahasa pemprograman Visual 
Basic 6.0 dengan proses kerja ditampilkan 
dalam bentuk biner. 

2. Perangkat lunak akan menampilkan enkripsi 
dan deskripsi dari pesan teks yang di input 
secara manual dengan maksimal teks 50 
karakter dengan proses kerja: 
a. Proses terjadinya man-in-the-middle-attack. 
b. Proses solusi mengatasi man-in-the-middle-

attack dengan menggunakan interlock 
protocol. 

3. Interlock protocol yang dibahas memiliki 2 
alternatif berikut : 
a. Alternatif pertama, yaitu message 

terenkripsi dibagi menjadi 2 bagian yang 
sama besar. 

b. Alternatif kedua, yaitu pecahan pertama 
berupa nilai hash dari one way hash 
function dari message dan pecahan kedua 
berupa message terenkripsi. 

4. Proses Enkripsi dan Dekripsi pesan 
menggunakan algoritma RSA (Rivest, Shamir, 
Adleman) dan nilai algoritma dapat di-input 
secara manual atau dihasilkan secara acak oleh 
komputer. 

 
1.4. Tujuan Penelitian 
 

1. Untuk merancang suatu perangkat lunak 
simulasi yang mampu untuk menjelaskan 
proses kerja dari man-in-the-middle-attack 
ini, dan 

2. Proses solusi dengan menggunakan 
interlock protocol. 

 
2. Tinjauan Pustakan 
 
2.1. Pengenalan Simulasi 
 
Simulasi adalah “proses yang diperlukan untuk 
operasionalisasi model, atau penanganan model 
untuk meniru tingkah-laku sistem yang 
sesungguhnya. Ini meliputi berbagai kegiatan seperti 
penggunaan diagram alir dan logika komputer, serta 
penulisan kode komputer dan penerapan kode 

tersebut pada komputer untuk menggunakan 
masukan dan menghasilkan keluaran yang 
diinginkan. Pada prakteknya, modeling dan simulasi 
adalah proses yang berhubungan sangat erat, dan 
beberapa penulis membuat batasan simulasi yang 
mencakup modeling” (S.M. Sitompul, Konsep Dasar 
Model Simulasi 2002:50). 
Untuk menggunakan simulasi, hal‐hal yang perlu 
dilakukan adalah :  
1. Menentukan permasalahan  
2. Mengajukan variabel yang berhubungan dengan 

permasalahan  
3. Membangun model numeris  
4. Menentukan rangkaian kemungkinan aksi untuk 

percobaan  
5. Menjalankan eksperimen  
6. Mempertimbangkan hasil eksperimen 

(memodifikasi model atau merubah input)  
7. Memutuskan langkah yang akan diambil 
 
2.2. Pengenalan Kriptografi 
 
Cryptography adalah ilmu yang mempelajari teknik-
teknik matematika yang berhubungan dengan aspek-
aspek pada keamanan informasi misalnya 
kerahasiaan, integritas data, otentikasi pengirim / 
penerima data, dan otentikasi data. 
Cryptography (kriptografi) berasal dari bahasa 
Yunani yaitu dari kata crypto (tersembunyi) dan 
graphia (menulis) yang berarti penulisan rahasia. 
Kriptografi adalah suatu ilmu yang mempelajari 
penulisan secara rahasia. Kriptografi merupakan 
bagian dari suatu cabang ilmu matematika yang 
disebut cryptology. Kriptografi bertujuan menjaga 
kerahasiaan informasi yang terkandung dalam data 
sehingga informasi tersebut tidak dapat diketahui 
oleh pihak yang tidak sah. 

Proses tranformasi dari plaintext menjadi 
ciphertext disebut proses encipherment atau enkripsi 
(encryption), sedangkan proses mentransformasikan 
kembali ciphertext menjadi plaintext disebut proses 
dekripsi (decryption). 

Untuk mengenkripsi dan mendekripsi data, 
kriptografi menggunakan suatu algoritma (cipher) 
dan kunci (key). Cipher adalah fungsi matematika 
yang digunakan untuk mengenkripsi dan 
mendekripsi. Sedangkan kunci merupakan sederetan 
bit yang diperlukan untuk mengenkripsi dan 
mendekripsi data. 
Suatu pesan yang tidak disandikan disebut sebagai 
plaintext ataupun dapat disebut juga sebagai 
cleartext. Proses yang dilakukan untuk mengubah 
plaintext ke dalam ciphertext  disebut encryption 
atau encipherment. Sedangkan proses untuk 
mengubah ciphertext kembali ke plaintext disebut 
decryption atau decipherment. Secara sederhana, 
istilah-istilah di atas dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1 : Gambaran umum proses kriptografi 

 
2.3. Algoritma Kriptografi 
 
Symmetric Algorithms 

Algoritma kriptografi simetris atau disebut 
juga algoritma kriptografi konvensional. Algoritma 
ini menggunakan kunci yang sama untuk proses 
enkripsi dan proses dekripsi. 
Algoritma kriptografi simetris dibagi menjadi 2 
kategori yaitu algoritma aliran (Stream Ciphers) dan 
algoritma blok (Block Ciphers). Pada algoritma 
aliran, proses penyandiannya berorientasi pada satu 
bit atau satu byte data. Sedang pada algoritma blok, 
proses penyandiannya berorientasi pada sekumpulan 
bit atau byte data (per blok). Contoh algoritma kunci 
simetris yang terkenal adalah DES (Data Encryption 
Standard). 
 

 
Gambar 2 : Prosedur kerja algoritma simetris 

 
Asymmetric Algorithms 
Algoritma kriptografi asimetris adalah algoritma 
yang menggunakan kunci yang berbeda untuk proses 
enkripsi dan dekripsinya. Algoritma ini disebut juga 
algoritma kunci umum (publik key algorithm) karena 
kunci untuk enkripsi dibuat umum (publik key) atau 
dapat diketahui oleh setiap orang, tapi kunci untuk 
dekripsi hanya diketahui oleh orang yang berwenang 
mengetahui data yang disandikan atau sering disebut 
kunci pribadi (private key). Contoh algoritma 
terkenal yang menggunakan kunci asimetris adalah 
RSA dan ECC. 

 Gambar 3 : Prosedur kerja algoritma asimetris 
 
2.4. Algoritma Rivest-Shamir-Adleman (RSA) 
 
RSA merupakan salah satu teknik enkripsi dan 
dekripsi dengan menggunakan dua buah kunci. 
Kunci-kunci tersebut diperoleh dari hasil 
perhitungan eksponensial, perkalian, pembagian, 
penjumlahan dan pengurangan. Perhitungan 
dilakukan terhadap dua buah bilangan prima. 
Walaupun RSA cenderung aman bukan berarti tidak 
bisa dilakukan “attack” terhadap enkripsinya. 

Didukung perkembangan hardware komputer yang 
semakin cepat maka semakin terbuka kemungkinan 
memecahkan enkripsi RSA. Pada tahun 1977 Rivest, 
Shamir dan Adleman mempublikasikan tantangan 
memecahkan enkripsi RSA yang memakai 129 digit 
bilangan bulat. Tantangan ini diharapkan bisa 
bertahan dari “attack” untuk waktu yang lama. 
Tetapi pada tahun 1994 tantangan ini dipecahkan 
dengan menggunakan komputer yang kekuatan 
komputasinya berimbang dengan komputer untuk 
membuat film animasi “Toy Story” ( kumpulan, 87 
unit komputer dual prosesor, 30 unit komputer 
empat procesor, 100Mhz SPARCstation). 
 
Algoritma RSA 
 
Key Generation : 
1. Hasilkan dua buah integer prima besar, p dan q. 

untuk memperoleh tingkat keamanan yang 
tinggi pilih p dan q yang berukuran besar, 
misalnya 1024 bit. 

2. Hitung m=(p-1)*(q-1). 
3. Hitung n=p*q. 
4. Pilih e yang relative prima terhadap m. e 

relative prima terhadap m artinya factor 
pembagi terbesar keduanya adalah 1, untuk 
mencarinya dapat digunakan algoritma Euclid. 

5. Cari d, sehingga e*d=1 mod (m), atau d=e-1 
*mod(m). untuk mencarinya dapat digunakan 
algoritma extended Euclid. 

6. Kunci public: e, n 
 Kunci public: d, n 
 
Public key encryption & decryption 
B mengenkripsi massage M untuk A 
Yang dilakukan B :  
1. Ambil kunci public A yang otentik (n, e) 
2. Representasikan Massage sebagai integer M 

dalam interval [0, n-1] 
3. Hitung C=Mˆe (mod n) 
4. Kirim C ke A 
 
2.5. Man-in-the-Middle Attack 
 
Dalam proses komunikasi data, walaupun data telah 
dienkripsi, terdapat kemungkinan data tersebut dapat 
diketahui oleh orang lain. Salah satu kemungkinan 
tersebut adalah orang tersebut menyadap media 
komunikasi yang digunakan oleh kedua orang yang 
sedang berkomunikasi tersebut. Hal inilah yang 
disebut dengan man-in-the-middle-attack. 
Dalam keadaan ini, orang yang menyadap berada di 
antara kedua orang yang sedang berkomunikasi. 
Data-data yang dikirimkan oleh orang yang sedang 
berkomunikasi satu sama lain selalu melalui orang 
yang menyadap tersebut, sehingga orang yang 
menyadap tersebut dapat mengetahui semua 
informasi yang dikirimkan satu sama lain. 
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Keadaan ini muncul karena kedua orang yang 
sedang berkomunikasi tersebut tidak dapat mem-
verifikasi status dari orang yang berkomunikasi 
dengannya tersebut, dengan mengambil asumsi 
bahwa proses penyadapan tersebut tidak 
menyebabkan gangguan dalam jaringan. 
 
 
 
 

 
Gambar 4 : Prosedur Man-in-the-Middle Attack 

(Active Cheater) 
 
2.6. Interlock Protocol 
 

Problema man-in-the-middle-attack ini 
dapat atasi dengan menggunakan interlock protocol. 
Interlock protocol ini diciptakan oleh Ron Rivest 
dan Adi Shamir. Algoritma inti dari protokol ini 
yaitu protokol ini mengirimkan 2 bagian pesan 
terenkripsi. 

Bagian pertama dapat berupa hasil dari 
fungsi hash satu arah (one way hash function) dari 
pesan tersebut dan bagian kedua berupa pesan 
terenkripsi itu sendiri. 
Hal ini menyebabkan orang yang menyadap tersebut 
tidak dapat mendekripsi pesan pertama dengan 
menggunakan kunci privatnya. Ia hanya dapat 
membuat sebuah pesan baru dan mengirimkannya 
kepada orang yang akan menerima pesan tersebut. 

Secara singkat, cara kerja interlock protocol 
adalah sebagai berikut: 
1. Alice mengirimkan kunci publiknya kepada 

Bob. 
2. Bob mengirimkan kunci publiknya kepada 

Alice. 
3. Alice mengenkripsi pesannya dengan 

menggunakan kunci publik Bob. Kemudian, 
mengirimkan sebagian pesan terenkripsi kepada 
Bob. 

4. Bob mengenkripsi pesannya dengan 
menggunakan kunci publik Alice. Kemudian, 
mengirimkan sebagian pesan terenkripsi kepada 
Alice. 

5. Alice mengirimkan bagian lainnya kepada Bob. 
6. Bob menggabungkan kedua pesan Alice dan 

didekripsi dengan menggunakan kunci 
privatnya. 

7. Bob mengirimkan bagian lainnya kepada Alice. 

8. Alice menggabungkan kedua pesan Bob dan 
didekripsi dengan menggunakan kunci 
privatnya. 

Pecahan pesan tersebut dapat berupa : 
a. Pecahan pertama berupa one-way function dari 

pesan dan pecahan kedua berupa pesan 
terenkripsi. 

b. Pecahan pertama berupa ½ dari pesan 
terenkripsi dan pecahan kedua merupakan sisa 
½ lainnya. 

 
 
 

 
Gambar 5 : Cara Kerja Interlock Protocol 

 
 
3. Analisis dan Perancangan 
 

 Analisa Sistem 
Dalam proses simulasi, diasumsikan terdapat dua 
pihak yang sedang berkomunikasi (Alice dan Bob) 
dan satu pihak sebagai penyadap (Mallory) yang 
berada di tengah-tengah saluran komunikasi. 
Sebelum proses simulasi dijalankan, user harus 
meng-input kunci private dan public Alice, Bob dan 
Mallory pada form Input Kunci. Input kunci juga 
dapat dihasilkan secara acak oleh komputer. 
Pengacakan menggunakan random number 
generator yang terdapat dalam syntax Microsoft 
Visual Basic 6.0. Setelah itu, ditampilkan proses 
simulasi penyadapan dan penukaran kunci yang 
dilakukan oleh Mallory terhadap Bob dan Alice. 
Selanjutnya, user dapat meng-input sendiri pesan 
yang akan dikirim Bob kepada Alice atau sebaliknya 
dan pesan samaran yang dibuat oleh Mallory. Dalam 
proses simulasi ini, user juga dapat memilih untuk 
menggunakan opsi untuk menggunakan interlock 
protocol atau tidak. Mengatasi masalah man-in-the-
middle-attack dengan interlock protocol ini terbagi 
lagi menjadi dua cara, yaitu: pisahkan hasil enkripsi 
menjadi dua bagian atau gunakan fungsi hash 
sebagai bagian pertama dan pesan terenkripsi 
menjadi bagian kedua. Kedua cara ini akan 
mengatasi tindakan penyamaran pesan oleh Mallory. 
 

 Proses-Proses di dalam Perangkat Lunak 
 

Proses-proses yang terjadi di dalam 
perangkat lunak, yaitu: 
1. Pertama, user harus meng-input kunci public 

dan private Bob, Alice dan Mallory. Input kunci 
adalah:  
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a. Nilai p, untuk menghitung nilai n (p adalah 
bilangan prima). 

b. Nilai q, untuk menghitung nilai n (q adalah 
bilangan prima). 

c. Nilai n, dihitung dengan rumus n = p x q. (n 
adalah kunci public untuk enkripsi). 

d. Nilai e, sebagai kunci public untuk proses 
enkripsi. (GCD(e, (p-1)(q-1)) = 1). 

e. Nilai d, sebagai kunci private untuk proses 
dekripsi, dihitung dengan rumus d = e-1 
mod ((p-1)(q-1)). Hitung dengan algoritma 
Extended Euclidean. 

 
 

Mulai

Proses 
Pembentukan 

Kunci Publik (n), 
dan Kunci Private 

(d) Alice, Bob, 
Mallory

Input Kunci 
p,q,e (Alice, 

Bob, 
Mallory)

Gunakan 
Interlock 
Protokol

Ya

Bagi block 
chiper menjadi 

2 bagian

Menggunakan 
Fungsi Hash

Ya

Jalankan simulasi 
anti Man-In-The-

Middle-Attack
dengan Interlock 

Protokol block 
chiper dibagi 

menjadi 2 bagian

Jalankan simulasi 
anti Man-In-The-

Middle-Attack
dengan Interlock 
Protokol fungsi 

Hash

Selesai

Tidak

Tidak

Tidak

Ya

Simulasi 
Terjadinya Man-In-
The-Middle-Attack

Alice/ Bob 
mengirim 

pesan

Mallory 
(Penyadap) 
mengubah 

pesan Alice/ 
Bob

Penyadap 
mengubah 

Pesan Alice/ 
Bob

Alice/ Bob 
mengirim 

pesan

Mallory 
(Penyadap) 
mengubah 

pesan Alice/ 
Bob

Penyadap 
mengubah 

Pesan Alice/ 
Bob

Proses 
penyadapan 

Mallory diketahui 
dan pesan Alice/ 
Bob tidak terbaca

Jalankan simulasi 
anti Man-In-The-

Middle-Attack
dengan Interlock 

Protokol block 
chiper dibagi 

menjadi 2 bagian

Jalankan simulasi 
anti Man-In-The-

Middle-Attack
dengan Interlock 
Protokol fungsi 

Hash

Proses 
penyadapan 
Mallory tidak 
diketahui dan 

pesan Alice/ Bob 
tidak terbaca

Proses 
Penyadapan 
Mallory Tidak 
diketahui dan 

pesan
Berhasil dibaca

Tidak Tidak

Ya
Ya

Keluar
Tidak

Ya

 
 

Gambar 6 : Flowchart Logika Sistem Simulasi 
Program 

 
Input kunci ini juga dapat dihasilkan secara acak 
(random). 
2. User dapat memulai proses simulasi man-in-

the-middle-attack. Proses ini mensimulasikan 
terjadinya penyadapan dan penggantian kunci 

oleh Mallory, pihak yang berada di tengah 
saluran komunikasi Alice dan Bob. Proses yang 
terjadi adalah: 
a. Alice mengirimkan kunci public-nya (KPA) 

kepada Bob. 
b. Mallory menyadap kunci public Alice 

(KPA) dan menggantinya dengan kunci 
public-nya sendiri (KPM). 

c. Bob menerima ’kunci public Alice’ yang 
sebenarnya adalah kunci public Mallory 
(KPM). 

d. Bob mengirimkan kunci public-nya (KPB) 
kepada Alice. 

e. Mallory menyadap kunci public Bob (KPB) 
dan menggantinya dengan kunci public-nya 
sendiri (KPM). 

f. Alice menerima ’kunci public Bob’ yang 
sebenarnya adalah kunci public Mallory 
(KPM). 

 

 
 

Gambar 7:  Flowchart Program Simulasi 
Pencegahan Man-In-The-Middle-Attack 

Menggunakan Interlock Protokol 
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 Perancangan Simulasi 
1. Form Input Kunci 
Form Input Kunci berfungsi sebagai form untuk 
memasukkan kunci public dan kunci private Alice, 
Bob dan Mallory. 
 

 
Gambar 8 : Rancangan Form Input Kunci 

 
4. Hasil dan Uji Coba 
 

 Pengujian Perangkat Lunak 
 

 
Gambar 9 : Contoh input kunci 

 
Tampilan proses simulasi 
 

 
Gambar 10 : Tampilan Form Utama 

 
Logika Program 
Disaat user menjalankan  program simulasi 
pencegahan man-in-the-middle-attack  maka  form 
Splash Screen  tampil diawal program dan kemudian 
akan menampilkan form utama dimana terdapat 
banyak pilihan diantaranya tombol about untuk 
meliahat form about, tombol teori untuk melihat 
form teori, tombol input kunci private dan public 
(Alice, Bob dan Mallory) untuk menginput kunci 
private dan  public (Alice, Bob dan Mallory), 
tombol jalankan simulasi untuk menjalankan 
simulasi (jika form input kunci private dan public 

(Alice, Bob dan Mallory) sudah terisi maka simulasi 
baru bisa dijalankan). 
 

 Pembahasan 
Algoritma untuk merancang perangkat 

lunak simulasi pemanfaatan metode interlock 
protocol untuk mengatasi man-in-the-middle-attack 
terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu: 
1. Algoritma Kunci Publik Rivest, Shamir dan 

Adleman (RSA). 
2. Algoritma Proses Kerja Man-in-the-Middle-

Attack. 
3. Algoritma Fungsi-Fungsi Pembantu. 
 
5. Kesimpulan dan Saran 
Setelah menyelesaikan perangkat lunak simulasi 
pemanfaatan metode interlock protocol untuk 
mengatasi man-in-the-middle-attack, menarik 
kesimpulan sebagai berikut : 
 
5.1. Kesimpulan 
1. Simulasi proses kerja man-in-the-middle-attack 

sebagai salah satu bentuk penyerangan terhadap 
metode kriptografi publik dan proses kerja 
interlock protocol untuk mengatasinya, 
sehingga sistem simulasi ini dapat memudahkan 
moderator untuk menjelaskan materi tentang 
Kriptografi. 

2. Simulasi proses kerja man-in-the-middle-attack 
ini dapat membantu moderator untuk 
menjelaskan pembentukan kunci publik dan 
private dari bilangan prima yang telah 
dimasukan sebelumnya. 

 
5.2. Saran 
1. Perangkat lunak ini dapat dikembangkan 

dengan menambahkan algoritma kunci publik 
lainnya, seperti: fungsi metode Rabin, ElGamal 
dan LUC. 

2. Perangkat lunak dapat dikembangkan dengan 
menambahkan fitur multimedia, yaitu dengan 
menambahkan animasi yang lebih baik dan 
suara yang mendukung proses simulasi. 
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Abstrak 

 
Sebuah alternatif untuk mekanisme kontrol QoS adalah untuk menyediakan komunikasi berkualitas tinggi dengan over-
provisioning jaringan sehingga kapasitas didasarkan pada perkiraan beban puncak trafik. Pendekatan ini sederhana dan 
ekonomis untuk jaringan dengan beban trafik ringan dan dapat diprediksi. Kinerjanya wajar untuk banyak aplikasi. 
Mekanisme kontrol QoS ini termasuk aplikasi yang dapat mengkompensasi variasi bandwidth dan delay dengan 
penerimaan buffer besar, misalnya dalam video streaming. Ada kebutuhan yang jelas relatif sederhana dan metode kasar 
untuk menyediakan pelayanan kelas yang dibedakan untuk traffic internet dalam hal mendukung berbagai jenis aplikasi 
dan bisnis yang spesifik. Sebuah kerangka kerja yang memungkinkan pelayanan berbeda kualitas dan ketentuan dalam 
jaringan domain dengan menerapkan aturan-aturan dengan tujuan untuk membuat agregat traffic dan kopling masing-
masing dengan jalan forwarding khusus dalam domain melalui penggunaan codepoint dalam header IP. Salah satu 
pendekatan yang  mampu mengatasi berbagai permasalah di atas adalah "DiffServ" atau Differentiated Services. Dalam 
model DiffServ, paket ditandai sesuai dengan jenis layanan yan mereka butuhkan. Sebagai tanggapan terhadap tanda-
tanda tersebut, router dan switch menggunakan berbagai strategi untuk menyesuaikan antrian kinerja untuk persyaratan. 
Dalam prakteknya, ketika sebuah paket harus diteruskan dari sebuah interface dengan antrian, paket-paket yang 
membutuhkan jitter rendah (misalnya, VoIP atau VTC) diberikan prioritas di atas paket-paket di antrian yang lain. 
Biasanya, beberapa bandwidth dialokasikan secara default untuk mengontrol jaringan paket (misalnya, ICMP dan 
routing protokol), sedangkan best effort traffic mungkin hanya akan diberikan bandwidth apapun yang tersisa 

 
Kata kunci : Differentiated Services (DiffServ /DS) Method, Quality of Services (QoS)  

 
1. Pendahuluan 
1.1 Latar Belakang 

Di bidang jaringan komputer dan packet-switched 
jaringan telekomunikasi, istilah Quality of Service (QoS) 
mengacu pada mekanisme kontrol reservasi resource 
daripada kualitas pelayanan yang dicapai. QoS adalah 
kemampuan untuk memberikan prioritas yang berbeda 
untuk berbagai aplikasi, pengguna, atau aliran data, atau 
untuk menjamin tingkat kinerja tertentu ke aliran data. 

Untuk jaringan narrowband, biaya bandwidth sangat 
besar dan over-provisioning sulit untuk dilakukan. Dalam 
situasi ini, dua filosofi yang berbeda jelas dikembangkan 
teknisi dalam memberikan perlakuan khusus untuk paket 
yang membutuhkan ini.  

Saat ini pendekatan yang diterima adalah "DiffServ" 
atau Differentiated Services. Dalam model DiffServ, paket 
ditandai sesuai dengan jenis layanan yang mereka 
butuhkan. Sebagai tanggapan terhadap tanda-tanda tersebut, 
router dan switch menggunakan berbagai strategi untuk 
menyesuaikan antrian kinerja untuk persyaratan.  

 
1.2 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan solusi 
terhadap permasalahan yang diformulasikan, memperdalam 
penerapan metode Differentiated Service dalam konsep 

Quality of Service melalui berbagai analisa cara kerja 
dan analisa hasil pengujian di sisi skalabilitas dan 
kehandalan, berdasarkan sumber dan referensi yang 
dikumpulkan dan dipelajari sehingga hasil dari 
penelitian ini diharapkan mampu memberikan satu 
solusi terhadap permasalah pengiriman data melalui 
jaringan saat ini. 
 
1.3 Perumusan Masalah 

Beberapa lingkup permasalahan yang akan dibahas 
dalam penelitian proyek akhir ini diantaranya : 

1. Bagaimana implementasi metode 
Differentiated Service pada sebuah jaringan? 

2. Bagaimana sistem kerja metode Differentiated 
Service dalam mengatasi jaringan yang padat 
dan membutuhkan bandwith yang besar 
(scalability, realibility, real time)? 

3. Manfaat atau efiesiensi jika menggunakan 
metode Differentiated Service sebagai solusi 
masalah kualitas layanan jaringan? 

 
1.4 Batasan Masalah 

Pada penyelenggaraan penelitian ini, batasan 
permasalahannya adalah : 

1. Penelitian ini hanya meninjau permasalahan 
pada metode Differentiated Services 

No Makalah : 318 
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2. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah sebuah simulasi jaringan 

 
1.5 Metodologi 

Untuk menyelesaikan proyek akhir ini, maka dilakukan 
langkah-langkah yang meliputi, pendalaman dan 
pemahaman literatur (studi pustaka), pengumpulan bahan 
dan data, perancangan sistem, pembuatan dan pengujian 
sistem, pengujian dan analisa sistem, dan pembuatan 
laporan. Rincian tahapan yang ditempuh adalah sebagai 
berikut : 

1. Studi Literatur 
Dilakukan studi literatur atau tinjauan pustaka tentang 

konsep dan teori dasar Quality of Services dan metode 
Differentiated Services yang akan dipakai juga dilakukan 
pendalaman buku-buku literatur yang berhubungan dengan 
proyek akhir. Diantaranya literatur yang berhubungan 
dengan  Network Simulator. 

2. Pengumpulan Bahan dan Data 
Pada tahap pengumpulan bahan dan data adalah suatu 

kegiatan mencari, mengumpulkan data-data penunjang 
mengenai permasalahan jaringan dan penanggulangannya. 

3. Perancangan Sistem 
Perancangan sistem ini meliputi beberapa langkah, 

yaitu antara lain : 
o Perancangan data 
o Perancangan proses 
o Simulasi jaringan. 

4. Uji Coba dan Analisa Sistem 
Pengujian dan analisa dimaksudkan untuk mengetahui 

sejauh mana sistem yang dibuat pada penelitian ini dapat 
berfungsi sesuai dengan proses sistem yang diharapkan. 
Hasil yang dianalisa adalah besar paket yang dikirim dan di 
terima. 

  
 
2.  Rancangan Sistem 
2.1 Perancangan DiffServ Entities 

1. Domains: Jaringan antar daerah dengan 
administrasi umum kepemilikan,dengan 
serangkaian kebijakan penyediaan layanan dan 
definisi PHB. 

2. Boundary node: Titik masuk (ingress) atau 
keluar (jalan keluar) dari domain. Kondisi lalu 
lintas & set DSCP label (seperti MPLS LER). 

3. Interior nodes: Dalam sebuah domain, tapi 
bukan batas simpul ,transit traffic maju, 
dengan pelayanan ditentukan oleh label 
(seperti MPLS LSRs). Mungkin tanda lalu 
lintas yang dihasilkan secara lokal (mungkin 
juga dilakukan oleh sumber): 

 

 
Gambar 2.1 DiffServ Entities 

 
2.2 Perancangan Arsitektur DiffServ 

 

 
Gambar 2.2 Ilustrasi Arsitektur Diffserv 

 
 Huruf X dan Y merepresentasikan DS 

boundary routes 
 DS boundary routes mengandung traffic 

conditioner yang memastikan, menjamin, 
dan menjaga kinerja (contoh: shapers dan 
policers) 
 
 

2.3 Ilustrasi Trafic Conditioner Block 

 
Gambar 2.3 Ilustrasi Traffic Conditioner Block 

 
 Classifier: Memilih paket dalam arus 

traffic berdasarkan isi dari beberapa bagian 
dari header paket 

 Meter : Memeriksa kepatuhan parameter 
traffic (misalnya, Token Bucket) dan 
melewati hasil untuk marker dan 
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pembentuk / penetes untuk memicu aksi untuk 
in / out-of- profile paket. 

 Marker: mencatat/ menulis ulang nilai DSCP. 
 Shaper : menunda beberapa paket untuk 

menjadi sesuai dengan profil. 
 

2.4 Perancangan Sistem 
Sebelum melakukan simulasi, ada beberapa 

langkah yang harus di setting dalam OS linux dan 
penginstalan Network Simulator. 
1. Setting Network Traffic 

 
Gambar 2.4 Setting network traffic 

 
Setiap node traffic diklasifikan pada satu 

sender sehingga memudahkan analisa jalannya 
traffic jaringan,pada kasus ini terdapat tiga sender 
yaitu: S1(DSCP):46, S2(DSCP):10, S3(DSCP):) 

2. Setting Protocols, Packet Sizes, Traffic, Bandwith, 
dan Delay 

 
Gambar 2.5 Setting property 

 
Untuk setiap link mengimplementasikan 

network model, misalkan dari S1 ke D1 
menggunakan protocol UDP, traffic yang di pilih 
adalah CBR, besar rate 200, jumlah packet yang 
dikirim 256, sedangkan untuk setting burst, idle, 
shape menggunakan default yaitu na. Untuk 
simulasi ini, setting waktu yang digunakan adalah 
dua menit. 

3. Setting Policing, Queue Management dan 
Scheduling 

 
Gambar 2.6 Setting Policing, Queue 

Management dan Scheduling 
 

 
3.  Pengujian dan Analisa 
3.1  Analisa Packet Loss 

Hasil dari aplikasi NS adalah sebuah simulasi 
Quality of Services dan nilai matrik yang didapatkan 
dari dua analisa yang berbeda yaitu Flow dan Class. 
Packet loss merupakan suatu parameter yang 
menggambarkan suatu kondisi yang menunjukkan 
jumlah total paket yang hilang. Berikut adalah 
perbandingan hasil analisa volume packet loss (packet 
yang hilang) pada saat transmisi Flow dan Class: 

 
Gambar 3.1 Analisa Packet Loss by Flow 

 

 
Gambar 3.2 Analisa Packet Loss by Class 

 
3.2 Analisa One Way Delay 

Latency didefinisikan sebagai total waktu 
tunda suatu paket yang diakibatkan oleh proses 
transmisi dari satu titik ke titik lain yang menjadi 
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tujuannya. One way delay diukur mulai dari paket datang 
dari sender (pengirim) hingga ke receiver (penerima). 

Jitter didefinisikan sebagai variasi dari delay atau 
variasi waktu kedatangan paket. Banyak hal yang 
menyebabkan jitter, diantaranya adalah peningkatan trafik 
secara tiba-tiba sehingga menyebabkan penyempitan 
bandwith dan menimbulkan antrian. Selain itu, kecepatan 
terima dan kirim paket dari setiap node juga dapat 
menyebabkan jitter. 

 
Gambar 3.2 Analisa One Way Delay by Class 

 
Dari simulasi di atas, jika nilai rata-rata delay-nya 

semakin kecil dan range variasi delay semakin besar, 
nilai jitter akan semakin kecil. 

 
3.3  Instantaneous Packet Delay Variation (IPDV) 

IPDV didasarkan pada ukuran one-way-delay dan 
didefinisikan untuk sepasang paket yang berurutan. Satu 
pengukuran IPDV membutuhkan dua paket. Misalkan jika 
Di adalah one-way-delay dari paket i_th, maka IPDV dari 
paket ini didefinisikan oleh D(i) – D(i-1), i adalah 1,2,3… 

 
Gambar 3.3 Analisa IPDV by Class 

 
Pada simulasi di atas, dapat di analisa bahwa 

semakin besar nilai rata-rata IPDV, nilai maksimal IPDV 
pun akan semakin besar. 

 
3.4 Grafik Throughput 

Throughput adalah kecepatan (rate) transfer data 
efektif, yang diukur dalam bps. Troughput merupakan 
jumlah total kedatangan paket yang sukses yang diamati 
pada destination selama interval waktu tertentu dibagi 
oleh durasi interval waktu tersebut. Pada kata lain, sama 

dengan jumlah pengiriman paket IP sukses per 
service-second. Berikut adalah penghitungan rumus 
dalam mencari nilai throughput: 

 

 
Gambar 3.4 Grafik Analisa Throughput 

 
Queue1 EF, AF, BE dan Queue2 EF 

memiliki pola troughput yang hampir sama, ini 
menandakan waktu kedatangan paket pada class 
tersebut kecepatannya hampir sama. 
 
3.5 Jumlah paket yang diterima dalam persen 

(%) 

 
Gambar 3.5Analisa paket yang diterima 

 
Prosentase penerimaan paket pada masing-

masing Queue hampir semua menunjukkan 100%. 
Hanya ada dua Queue yang mengalami packet loss. 
Beberapa penyebab terjadinya packet loss adalah 
antrian yang melebihi kapasitas buffer pada setiap 
node, terjadinya antrian yang berlebihan dalam 
jaringan (congestion), node yang bekerja melebihi 
buffer, memory yang terbatas pada node. 

 
3.6 Jumlah Paket yang hilang 

Pada grafik di bawah ini, sumbu Y 
merepresentasikan  total paket yang hilang 
dan sumbu X merepresentasikan Queue class 
(EF, AF, BE). 
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Gambar 3.6Analisa paket yang hilang 
 
Berkebalikan dengan grafik paket yang 

diterima, grafik paket yang hilang pada Queue BE 
dan AF sangat tinggi sedangkan Queue yang lain 
nilainya nol. 

 
3.7 Maximum Queue Length 

 
Gambar 3.7Analisa antrian maksimal 

 
Untuk maksimum Queue length berdasarkan 

bytes, Queue AF dan BE memilki maksimum antrian 
yang tinggi, oleh karena itu pada analisa sebelumnya 
pada kedua antrian ini terjadi banyak paket yang 
hilang. Mungkin karena data yang dikirim terlalu besar 
atau terlalu banyak sehingga terjadi antrian yang 
panjang dan menyebabkan banyak paket hilang. 

 
 

3.8 Analisa jaringan 

 
Gambar 3.8Analisa jaringan 

 
Bagian ini adalah bagian pengamatan jaringan 

dan kualitas layanan menggunakan metode 
Differentiated Services (DS) pada waktu simulasi 
yang ditentukan sebelumnya, yaitu 2,75 menit. Pada 
antrian 1, jumlah paket yang hilang sebesar 6%, 
paket yang hilang tersebut terdapat pada Queue AF 
dan BE seperti yang tampak pada grafik 
sebelumnya.  Node S3 ke D3 diperkirakan berada 
pada antrian 1 karena tidak semua paket sampai ke 
penerima. 
 

4. Kesimpulan 
Dari hasil percobaan dikaitkan dengan 

permasalahan dan tujuan yang dilakukan  secara  
umum,  maka  dapat diambil kesimpulan sebagai 
berikut : 

1. Differentiated Services menyediakan suatu sel 
perangkat klasifikasi dan mekanisme antrian 
terhadap protokol-protokol atau aplikasi 
dengan prioritas tertentu di atas jaringan yang 
berbeda. 

2. Differentiated Services bergantung pada 
kemampuan edge router untuk memberikan 
klasifikasi dari paket-paket yang berbeda 
tipenya yang melewati jaringan. Trafik 
jaringan dapat diklasifikasikan berdasarkan 
alamat, protocol, port, class, flow atau 
klasifikasi lainnya selama masih didukung 
oleh standard access list atau extended access 
list. 

3. Dalam usaha menjaga dan meningkatkan nilai 
QoS, dibutuhkan teknik untuk menyediakan 
utilitas jaringan, yaitu dengan 
mengklasifikasikan dan memprioritasan setiap 
informasi sesuai dengan karakteristiknya 
masing-masing. 

4. DiffServ memungkinkan pendekatan ke IP 
QoS yaitu modulator, increamentally 
deployable, scalable. 

5. QoS bukanlah satu-satunya solusi untuk setiap  
masalah kongesti, karena dapat saja solusi 
terbaik untuk mengatasi congested network 
memang adalah melakukan upgrade pada 
bandwith. 

6. Karakteristik DiffServ 
 

 
 Differentiated Services 
Service  Per aggregation isolation 

 Per aggregation guarantee 
 

Service Scope  Domain 
 

Complexity  Long term setup 
 

Scalability  Scalable (edge routers 
maintains per aggregate 
state; core routers per class 
state) 
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Abstrak 
 

Penentuan virus atau bakteri yang berkembang pada tubuh manusia adalah dengan melakukan uji laboratorium salah 
satu sample yang di ambil dari bagian tubuh manusia. Perkembangan penyakit dari waktu ke waktu membuat 
permintaan uji laboratorium semakin bertambah. Untuk melayani semua permintaan uji laboratorium tersebut, tenaga 
analis dituntut tidak hanya bekerja akurat tapi juga harus singkat agar hasil laboratorium dapat diberikan kepada pasien 
secepatnya. Mikrobiologi adalah salah satu instalasi di RSUD Dr. Soetomo yang bertugas menguji sample pasien. 
Kesalahan menentukan hasil resistensi bakteri dapat menyebabkan kesalahan pemberian antibiotik yang dapat berakibat 
fatal bagi pasien. Oleh karena itu diperlukan suatu aplikasi yang dapat membantu pekerjaan di instalasi mikrobiologi 
dalam menentukan hasil tes laboratorium.Dalam proyek akhir ini akan dibangun Sistem Pendukung Keputusan 
Epidemilogi Resistensi Bakteri Terhadap Antibiotik. Dimana data yang telah di daftarkan oleh petugas akan diuji oleh 
analis dengan memeriksa bakteri apa yang tumbuh di sample pasien. Kemudian sistem akan memberi saran antibiotik 
apa saja yang sebaiknya diujikan untuk sample tersebut. Setelah waktu tertentu akan di dapatkan hasil dari tiap-tiap 
antibiotik, analis cukup memasukkan hasil diameter dari antibiotik lalu sistem akan menganalisa resistensinya. Hasil 
akhir dari sistem ini adalah resistensi antibiotik pada bakteri yang bersarang pada sample  pasien dan saran antibiotik 
mana saja yang sebaiknya digunakan. 

Kata kunci : mikrobiologi, rule base , sistem pendukung keputusan 
 
1. Pendahuluan 
1.1 Latar Belakang 

Instalasi Mikrobiologi adalah salah satu instalasi di 
Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Soetomo yang bertugas 
memeriksa spesimen klinis dari pasien. Salah satu langkah 
untuk menentukan penyakit yang di derita oleh pasien 
adalah dengan meneliti salah satu kandungan dari spesimen 
klinik, misalnya darah, urin, dahak, dan luka/nanah/pus, 
cairan, kerokan, dan tinja. Dari spesimen klinik tersebut, 
akan di periksa keberadaan bakteri, kemudian akan di uji 
satu persatu dengan antibiotik. 

Proses pemasukan data di RSUD Dr. Soetomo  
dilakukan secara manual. Dokumentasi perkembangan 
virus serta penanganan antibiotik dari tahun ke tahun juga 
terdokumentasi secara manual, sehingga untuk 
menganalisis evolusi atau ketahanan suatu virus terhadap 
antibiotik tertentu pun sulit dilakukan. Dalam kondisi 
tertentu, dapat saja terjadi human error yang itu kelalaian 
seorang analis dalam memasukkan nilai resistensi. 

Dengan adanya sistem pendukung keputusan resistensi 
epidemilogi bakteri ini, diharapkan mampu memperkecil 
tingkat kelalaian analis dalam memberikan nilai diameter 
antibiotik yang dapat berakibat fatal bagi pasien. Selain itu, 
setiap pendaftaran bakteri baru, sistem akan menganalisa 
pergeseran tingkat ketahanan bakteri terhadap antibiotik 
tertentu dan serta akan dibangun sebuah grafik yang 
memberikan keterangan jumlah bakteri terbanyak yang di 
daftarkan di gedung diagnosa center dalam kurun waktu 
satu bulan. 

1.2 Tujuan 

Tujuan dari proyek akhir ini yaitu untuk 
membangun sistem berbasis kedokteran yang 
diharapkan dapat memudahkan tenaga medis untuk 
mengambil keputusan dengan cepat dan 
mempersingkat proses penghitungan serta analisa virus. 
Dapat menurunkan tingkat kesalahan dalam 
pengambilan keputusan, mengefisienkan waktu dalam 
proses diagnosa, serta mengurangi kemungkinan 
semakin memburuknya kondisi pasien dikarenakan 
pengambilan keputusan yang terlalu lama. 
 
1.3 Perumusan Masalah 

Beberapa lingkup permasalahan yang akan dibahas 
dalam penelitian proyek akhir ini diantaranya : 

1. Perancangan data – data yang berkaitan 
dengan pembuatan perangkat lunak yang 
meliputi data input dan data output. 

2. Perancangan proses, yaitu bagaimana sistem  
akan  bekerja,  proses-proses  apa  yang  
digunakan, mulai  dari  masuknya  data  input  
yang  kemudian  diproses oleh sistem hingga 
menjadi data output. 

3. Perancangan antarmuka/interface untuk 
menyajikan informasi tersebut pada user. 

4. Bagaimana cara menyimpan hasil konsultasi 
user dalam bentuk laporan yang dapat dicetak. 

 

No Makalah : 319 
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1.4 Batasan Masalah 
Pada penyelenggaraan Proyek Akhir ini, batasan 

permasalahannya adalah : 
1. Interaksi antara program dan user menggunakan 

pertanyaan yang diberikan melalui proses dialog 
yang memerlukan jawaban dari user. 

2. Pembangunan sistem menggunakan rule base dari 
tree dan data-data penunjang. 

3. Pengambilan keputusan berdasarkan atribut dan 
data yang diberikan(umur, berat badan, dsb). 

4. Administrator hanya berwenang melakukan 
manajemen pada web dan mendaftarkan role 
bakteri, termasuk didalamnya menambah, 
menghapus dan mengedit menu, user biasa 
(pasien), dan user administrator.  

 
1.5 Metodologi 

Untuk menyelesaikan proyek akhir ini, maka dilakukan 
langkah-langkah yang meliputi, pendalaman dan 
pemahaman literatur (studi pustaka), pengumpulan bahan 
dan data, perancangan sistem, pembuatan dan pengujian 
sistem, pengujian dan analisa sistem, dan pembuatan 
laporan. Rincian tahapan yang ditempuh adalah sebagai 
berikut : 

1. Studi Literatur 
Dilakukan studi literatur atau tinjauan pustaka tentang 

konsep dan teori dasar sistem pendukung keputusan, 
metode rule base yang akan dipakai dan penyakit-penyakit 
ginjal juga dilakukan pendalaman buku-buku literatur yang 
berhubungan dengan proyek akhir. Diantaranya literatur 
yang berhubungan dengan PHP dan database MySQL. 

2. Pengumpulan Bahan dan Data 
Pada tahap pengumpulan bahan dan data adalah suatu 

kegiatan mencari, mengumpulkan data-data penunjang 
mengenai gejala klinis jenis-jenis penyakit ginjal yang 
diperoleh dari hasil valid seorang pakar. 

3. Perancangan Sistem 
Perancangan sistem ini meliputi beberapa langkah, 

yaitu antara lain : 
o Perancangan data 
o Perancangan proses 
o Perancangan antarmuka 

4. Pembuatan Sistem 
Implementasi dari perancangan dan pembuatan sistem 

ini berupa sebuah sistem yang menggunakan bahasa 
pemrograman PHP dan database MySQL. 

5. Uji Coba dan Analisa Sistem 
Pengujian dan analisa dimaksudkan untuk mengetahui 

sejauh mana sistem yang dibuat pada proyek akhir ini dapat 
berfungsi sesuai dengan proses sistem yang diharapkan. 
Hasil yang dianalisa adalah dengan pengmbilan sampel dari 
data riil beberapa pasien apakah sistem tersebut sudah 
sesuai. 

6. Penyusunan Laporan Proyek Akhir 
Setelah tahapan-tahapan 1 sampai dengan 5 selesai, 

baru dituangkan menjadi sebuah buku sebagai laporan 
proyek akhir dari keseluruhan proses pembuatan proyek 
akhir di atas.  
 
2.  Rancangan Sistem 
2.1Rancangan Umum 

Prosedur perancangan sistem secara umum untuk 
pembangunan sistem  pendukung keputusan berbasis 
web dengan PHP  untuk penentuan epidemilogi 
resistensi bakteri terhadap antibiotik tertentu memiliki 
beberapa tahap yaitu : 

 
Gambar 2.1 Diagram Rancangan Umum Sistem 

 
1. Data 

Perancangan  data  yang  dimaksudkan  adalah  
perancangan data-data   yang   berkaitan   
dengan   pembuatan   perangkat lunak, 
meliputi : 
 Data input 

Termasuk    di    dalamnya    data-data    
penunjang sebagai inputan pembuatan 
sistem. 

 Data output 
Dari  data  input  di  atas,  bagaimana  
sistem  akan menggunakannya   hingga   
didapatkan   data   baru sebagai output 
sistem. 

 
2. Proses 

Perancangan  proses  yang  dimaksudkan  
adalah  bagaimana sistem  akan  bekerja,  
proses-proses  apa  yang  digunakan, mulai  
dari  masuknya  data  input  yang  kemudian  
diproses oleh sistem hingga menjadi data 
output. 

 
3. Antarmuka 

Perancangan   antarmuka   disini   
mengandung   penjelasan tentang penggunaan  
tree  dan keterangannya  serta  struktur data 
yang kita gunakan dalam sistem yang kita 
buat. 

 
2.2 Uraian Perancangan Sistem 

Perencanaan pembuatan sistem meliputi 
perencanaan sistem dalam perancangan tree serta 
menyusun rule-rule dan konklusi. Kemudian 
penyusunan basis data. Dimana data-data penunjang 
yang didapatkan berupa suatu kesimpulan, fakta-fakta 
dan aturan yang mengatur proses pencarian data yang 
saling berhubungan satu sama lain disimpan ke dalam 
basis data MySQL sebagai media penyimpanan. Dan 
pembuatan program komputer yang meliputi 
pembuatan antar muka. Pembuatan program dilakukan 
menggunakan pemrograman PHP sebagai aplikasi 
dalam menampilkan sistem tersebut ke dalam web. 

 
2.2.1 Perancangan Data 
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Dalam  perancangan  data,  akan  dijelaskan  
bagaimana data-data yang terdapat dalam sistem sesuai 
dengan fungsinya sebagai data input ataupun data output 
sistem. 
 
2.2.1.1   Data Training 
Output yang akan dihasilkan oleh sistem berupa : 

1. Saran antibiotik apa saja yang harus di uji 
untuk bakteri tertentu 

2. Analisa Resistensi bakteri 
3. Saran antibiotik yang diberikan untuk 

pasien setelah uji peka 
4. Analisa uji peka 

 
2.2.1.2 Penyusunan Basis Data 
Basis Data merupakan suatu media penyimpanan yang 
digunakan   untuk   menyimpan   data-data   penunjang   
sebagai inputan   sistem   dan   kemudian   diolah   menjadi   
data   output sistem.   Basis   Data   yang   dibuat   pada   
proyek   akhir   ini menggunakan MySQL. 
Di  bawah  ini  adalah contoh  struktur table dari  basis data 
yang digunakan: 

 
Gambar 2. 2 Struktur Database 

Terdapat 7 tabel dalam database yang akan dibangun, 
yaitu tabel admin, dataperiksa, menu, menulogin, nomor, 
populasi dan user. 
 
2.2.2 Perancangan Proses 

Perancangan proses akan menjelaskan bagaimana 
sistem bekerja untuk  mengolah  data  input  menjadi  data  
output  dengan  fungsi-fungsi yang telah direncanakan. 
Untuk perlu diketahui, bahwa sistem ini dapat digunakan   
oleh user yang sudah login. 
 
 
 
 
2.2.2.1   Tahapan Sistem 

Di   bawah   ini   akan   ditampilkan   diagram   alir   
sistem   user menggunakan  rule base yang telah ditentukan 
pakar. 

a. Flowchart Sistem 1 dan 2 
Dibawah ini adalah flow chart sistem ke satu dan 

ke dua, yaitu proses pendaftaran dan uji  peka yang 
dilakukan oleh user yang berbeda. 

 
 

Gambar 2.3 Flowchart Sistem dari 
pendaftaran ke uji peka 

 
Modul pendaftaran berfungsi untuk mendaftarkan 

sample pasien. Di sini akan dimasukkan data pasien, 
sample yang akan diuji, serta riwayat antibiotik jika 
ada. 

Modul uji peka adalah modul yang hanya dapat 
diakses oleh user bertipe 2. Modul ini berfungsi untuk 
menguji-kepekaan suatu bakteri terhadap masing-
masing antibiotik yang telah diujikan sesui dengan 
petunjuk dari sistem. 

 
b. Flowchart Sistem 3 dan 4 

 
Gambar 2.3 Flowchart Sistem dari diagnosa ke klinisi 

Kedua flowchart di atas adalah flowchart untuk 
tahap 3 dan 4 yaitu proses diagnosa dan klinisi. 

Modul diagnosa berfungsi untuk menganalisa hasil 
uji peka pasien untuk dianalisa. Sistem akan 
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memberikan saran antibiotik mana yang sebaiknya 
diberikan pada pasien beserta dengan alasannya. 

Modul klinisi tidak dapat melakukan event apapun 
selain mencetak laporan. Modul ini ditujukan untuk klinisi 
yang menghendaki uji peka sample pasien dan hasilnya 
dapat di cetak. 
 
2.2.2.2   Fungsi-fungsi lain dalam Sistem 

a. Manajemen Sistem Menu 
Web ini dibangun secara dinamis,karena itu semua 

kontennya diletakkan pada database.  
b. Manajemen Antibiogram 
Admin bertugas untuk mendaftarkan role bakteri, dan 

mengubahnya jika suatu saat nanti ditemukan role bakteri 
tersebut sudah tidak berlaku. 

c. Grafik Analisa 
Pembangunan grafik dimaksudkan untuk 

memudahkan kinerja Instalasi Mikrobiologi dalam 
menganalisa perkembangan bakteri mana yang sering 
menyerang masyarakat saat ini. Serta menganalisa apakah 
antibiotik tersebut masih dapat dikatakan sensitif terhadap 
bakteri tertentu. 

  
Gambar 2.4 Grafik Analisa 

d. Sms gateway 
Sms gateway adalah modul yang berfungsi 

mengirimkan sms secara otomatis kepada dokter. Sehingga 
dokter dapat mengetahui hasil uji peka lebih cepat dan 
dapat segera memberikan diagnosa pada pasien. 

 
Gambar 2.5 Sms gateway 

2.2.3 Perancangan Antarmuka 
Dalam pembuatan  antarmuka  sistem berupa  

homepage,  maka  di bawah ini adalah desain homepage 
yang digunakan. 

 Halaman Index 
Halaman ini merupakan halaman yang pertama kali 

tampil pada saat aplikasi web dijalankan. Halaman ini 
berisi form login bagi user yang ingin menggunakan 
aplikasi ini. 

 
 

 Halaman Informasi 
Berisi tentang informasi-informasi tambahan 

mengenai ilmu mikrobiologi dan penjelasan tentang 
antibiotik. 

 
 

 Halaman Pendaftaran Pasien 
Tampilan halaman pendaftaran pasien setelah login. 

Pada halaman ini data pasien akan di simpan ke 
database untuk di olah ke proses selanjutnya. User 
bertugas mendaftar adalah user bertipe 1. 
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 Halaman Uji Peka 
Pada halaman ini akan di uji kepekaan masing-masing 

antibiotik.  

 
 

 Halaman Diagnosa 
Halaman ini hanya bisa diakses oleh user bertipe 

dokter untuk menganalisa hasil uji peka. 

 
 

 Halaman Klinisi 
List sample pasien yang telah selasi di uji peka akan 

ditampilkan di halaman ini. 

 
 

 Halaman Grafik 
Halaman grafik analisa dapat di akses oleh semua 

tipe user. 

 
 

 Halaman Admin 
Tampilan halaman admin: 

 
 

 Halaman Role Antibiogram 
Berikut adalah halaman role antibiogram yang 

terdapat pada admin. 
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3.  Pengujian Dan Analisa 
3.1  Lingkungan Uji Coba 

Dengan menggunakan perangkat yang memenuhi 
lingkungan uji coba berikut dapat dipastikan bahwa 
program dapat beroperasi dengan baik misalnya terhindar 
dari hang, komputasinya tidak lama dan memperoleh hasil 
sesuai dengan yang diharapkan. Adapun perangkat keras 
yang digunakan untuk menguji proyek akhir ini mempunyai 
konfigurasi sebagai berikut :  

Tabel 3.1 Spesifikasi komputer 
NO DESKRIPSI SPESIFIKASI 

1 Processor 2 
2 Processor model Intel(R) celeron CPU 

2.66 GHz 
3 Memory 512 MB DDR 
4 HDD 80GB, 7200rpm 
5 Graphic Card nVidia GeForce4 mx 

420, 64MB 
6 Power 400W 
7 Operating System Windows XP 
8 Web Server XAMP 
8 Web Browser Mozilla Firefox 

 
3.2  Data Uji Coba 

Data yang digunakan untuk menguji kemampuan 
program ini adalah data hasil pemeriksaan pasien dari 
rumah sakit RSUD DR. SOETOMO di Instalasi 
Mikrobiologi Klinik.  
 
3.3  Pelaksanaan Pengujian 

Pengujian kemampuan program ini dilakukan dengan 
menguji ketepatan saran antibiotik pada masing-masing 
bakteri. 
 
3.4 Analisa 

Berdasarkan pengujian data uji coba tersebut, 
dapat ditarik analisa : 
1. Jika hasil  uji peka resisten 

Jika suatu saat .di jumpai suatu kasus dimana semua 
antibiotic yang diujikan hasilnya resisten. Maka sistem 
akan menyarankan untuk melakukan pengujian ulang. Jika 
sampai tiga kali pengujian hasilnya tetap resisten makan 
bakteri tersebut ada kemungkinan sudah mengalami 
pengebalan. 
2. Hasil normal sensitif 

Jika ada satu saja antibiotik yang hasilnya sensitif 
maka antibiotik tersebut boleh diberikan kepada pasien. 
3. Terdapat Riwayat Antibiotik 

Jika pada kolom riwayat antibiotik dituliskan bahwa 
pasien pernah memiliki riwayat antibiotik tertentu dalam 
waktu tertentu, dan jika pada saat uji peka terdapat 
antibiotik yang sama dengan hasil sensitif, ada 
kemungkinan bahwa bakteri tersebut masih dapat 
dilemahkan oleh antibiotik tersebut namun dengan catatan 
dosis yang diberikan harus lebih besar dari dosis pemberian 
sebelumnya. 
4. Saran antibiotik yang harus diujikan 

Setiap bakteri memiliki perilaku yang berbeda-beda, 
karena perilakunya yang berbeda tersebut tidak semua 
antibiotik dapat diujikan kepada bakteri. Ada ratusan 
antibiotik di dunia kedokteran dan kombinasi antara bakteri 
dengan antibiotic sangatlah banyak. Tentu saja hal ini sulit 

bagi manusia untuk menghafal semua kombinasi 
tersebut. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan 
memudahkan analis dalam menentukan kombinasi 
bakteri dengan antibiotik. 

Nilai antibiotik sudah ditentukan dalam CLSI 
dan nilainya dapat berubah sewaktu-sewaktu jika suatu 
saat diteliti bahwa resistensi terus bergeser. 

4. Kesimpulan 
Dari hasil percobaan dikaitkan dengan 

permasalahan dan tujuan yang dilakukan  secara  
umum,  maka  dapat diambil kesimpulan sebagai 
berikut : 

1. Sistem melakukkan pengambilan keputusan 
berdasarkan atribut yang ada dengan rule base 
yang ditentukan pakar. 

2. Sistem user yang telah dibuat mampu 
melakukan proses penalaran data baik dengan 
rule base yang ditentukan. 

3. Sistem admin dapat melakukan proses 
penambahan, penghapusan dan edit data untuk 
website. 

4. Seluruh penelitian yang dilakukan di RSUD 
Dr. Soetomo ini telah memiliki sertifikat ‘Laik 
Etik’. 
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Abstrak 

 
Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, dan wawancara di Dinas Perhubungan, bahwa dengan banyaknya jumlah 
angkutan umum yang beroperasi dalam satu jalur atau rute akan mengakibatkan persaingan yang ketat dalam hal pendapatan 
sehingga kadang sebuah angkutan umum tidak mendapatkan pendapatan yang maksimal. Untuk menyelesaikan masalah 
tersebut maka diperlukan suatu studi kasus yang nyata, yaitu optimasi pendapatan maksimal di wilayah kota Makassar 
khususnya jalur 08 (Linkungan Kampus UNHAS) dengan menggunakan algoritma Genetika. 

Kata kunci : Algoritma Genetika, Optimasi. 
 
  

1. PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang Masalah  
 

Makassar dikenal sebagai salah satu kota besar 
di Indonesia. Makanan khas yang terkenal lezat, 
objek wisata Pantai Losari, dan perkembangan kota 
yang begitu pesat beberapa tahun terakhir ini 
membuat Makassar menjadi kota yang sangat padat. 
Hal ini terasa sekali dalam bidang transportasi 
umum dimana terdapat banyak angkutan umum 
yang beroperasi di setiap jalur atau rute perjalanan. 

Karena permasalahan di atas maka 
diperlukanlah sebuah sistem yang membantu untuk 
mengoptimalkan pendapatan maksimal untuk setiap 
angkutan umum. Untuk menerapkan optimasi 
tersebut maka diperlukan suatu studi kasus yang 
nyata, yaitu optimasi pendapatan maksimal di 
wilayah kota Makassar khususnya jalur 08 
(Linkungan Kampus UNHAS) dengan beberapa 
parameter yang digunakan sebagai nilai acuan 
diantaranya adalah titik-titk penumpang menunggu 
angkutan umum, jumlah penumpang, waktu aktifitas 
kampus yang padat, dan tarif atau ongkos angkutan 
umum. 

Untuk mengolah dan menganalisis berbagai 
parameter tersebut maka diperlukan suatu metode 
penyelesaian yang dapat digunakan untuk 
mengoptimalkan pendapatan maksimal angkutan 
umum yaitu Algoritma Genetika, karena algoritma 
ini merupakan sebuah metode yang memanfaatkan 
proses seleksi alamiah yang dikenal dengan proses 
evolusi yang memiliki fungsi rekombinasi, mutasi, 
maupun perbaikan individu, dan yang menggunakan 
proses-proses yang sebagian besar dilakukan secara 
acak. dan menghasilkan solusi yang bagus. 
 
1.2 Rumusan Masalah  
 

Berdasarkan latar belakang yang telah 
dipaparkan di atas, maka dapat ditarik suatu 
rumusan masalah yaitu : “Bagaimana 
mengoptimalkan pendapatan angkutan umum di 
wilayah kota Makassar khusunya jalur 08 dengan 
menggunakan algoritma genetika” 
 
1.3 Batasan Masalah 
 

Melihat banyaknya permasalahan yang 
didapatkan, maka dalam makalah ini, penulis 
membatasi permasalahan dalam hal : 
1. Jalur angkutan umum yang digunakan adalah 

jalur 08 (Linkungan Kampus UNHAS). 
2. Pendapatan maksimal angkutan umum untuk 

satu jam adalah ≥ Rp.100.000,- pada waktu-
waktu aktifitas lingkungan kampus yang padat. 

3. Kecapatan yang digunakan angkutan umum 
berkisar 40km/jam sampai 60km/jam dan jarak 
tempuh adalah sama yaitu ± 5000m. 

 
1.4 Ruang Lingkup Penelitian 
 

Dengan memperhatikan rumusan masalah dan 
tujuan penelitian di atas, maka ruang lingkup 
penelitian adalah sebagai berikut : 
1. Menganalisa berbagai faktor di antaranya tentang 

pemukiman, akses jalan, titik-titik tunggu 
penumpang. 

2. Mendesain perangkat lunak dengan menerapkan 
teknik algortima genetika untuk menentukan 
optimasi pendapatan angkutan umum. 

 
2. LANDASAN TEORI 
 
2.1 Masalah Pendapatan Angkutan Umum 
 

Kebutuhan akan sarana transportasi dari waktu 
ke waktu terus mengalami peningkatan akibat 

No Makalah : 320
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semakin banyaknya kegiatan- kegiatan yang 
membutuhkan jasa trnsportasi sehingga bertambah 
pula intensitas pergerakan lalu lintas kota. Penelitian 
ini merupakan studi kasus dengan menggunakan 
metode survei dan wawancara kepada supir dan 
penumpang, dimana pengambilan sample dilakukan 
berdasarkan asumsi peneliti (dalam hal ini penulis). 
Data yang digunakan adalah data primer (langsung 
dari lapangan) dan data sekunder (dari instansi yang 
terkait). Penelitian ini membahas mengenai 
pendapatan maksimal angkutan umum pada jalur 08 
lingkungan kampus Unhas. Dalam penelitian ini 
yang dilakukan adalah identifikasi kinerja angkutan 
umum ditinjau dari tingkat efektivitas dengan 
parameter banyaknya putaran, waktu-waktu 
aktififitas kampus, kecepatan rata – rata, dan jumlah 
penumpang. 
 
2.2 Algoritma Genetika 
 

Algoritma genetika adalah suatu algoritma 
pencarian data dan optimasi yang bersifat stokastik 
atau bekerja berdasarkan random, berbasis pada 
proses mekanika alamiah dimana sifat-sifat suatu 
spesies sangat bergantung pada gen-gen dan 
susunannya.  

Ada beberapa definisi umum dalam algoritma 
genetika yang perlu diketahui dan berkaitan dengan 
masalah yang akan dibahas oleh penulis mengenai 
optimasi pendapatan angkutan umum menggunakan 
algoritma genetika, yaitu : 
 Satu individu adalah satu kesatuan kromosom. 
 Satu kromosom adalah kumpulan dari gen-gen. 
 Gen adalah satuan nilai yang menyatakan suatu 

nilai variabel bebas. 
 Nilai fitness suatu individu adalah nilai tujuan 

dari permasalahan yang diangkat. 
Sedangkan gen dapat direpresentasikan dalam 

bentuk : 
 Biner, baik untuk sistem dengan satu variabel 

bebas. 
 Float, baik untuk sistem dengan variabel bebas 

yang lebih dari satu. 
 String/Data, baik untuk sistem dengan variabel 

bebas yang dinyatakan sebagai satu satuan 
informasi. 

Struktur umum dari suatu algoritma genetika 
dapat didefinisikan dengan langkah-langkah sebagai 
berikut : 
1. Bangkitkan populasi awal, populasi awal ini 

dibangkitkan secara random sehingga didapatkan 
solusi awal. Dimana populasi itu sendiri terdiri 
dari sejumlah kromosom yang mempresentasikan 
solusi yang diinginkan. 

2. Membentuk generasi baru, dalam membentuk 
generasi baru digunakan tiga operator yaitu 
reproduksi/seleksi, crossover dan mutasi. 

3. Evaluasi solusi, proses ini akan mengevaluasi 
setiap populasi dengan menghitung nilai fitness 

setiap kromosom dan mengevaluasinya sampai 
terpenuhi kriteria berhenti.  

Beberapa kriteria berhenti yang sering 
digunakan antara lain : 

• Berhenti pada generasi tertentu, 
• Berhenti setelah dalam beberapa generasi 

berturut-turut didapatkan nilai fitness 
tertinggi tidak berubah. 

• Berhenti bila dalam N generasi berikut tidak 
didapatkan nilai fitness yang lebih tinggi. 

Perlu diingat sebelum algoritma genetika 
dilakukan, ada dua hal penting yang harus dilakukan 
yaitu pendefinisian kromosom dan fungsi fitness 
atau fungsi obyektif. Dua hal ini juga memegang 
peranan penting dalam algoritma genetika untuk 
menyelesaikan suatu masalah. Ilustrasi di bawah ini 
menggambarkan proses algoritma genetika secara 
umum. 

 
Gambar 1 Proses algoritma genetika secara umum 

 
3. PEMBAHASAN DAN HASIL 
 

Seperti yang telah di bahas sebelumnya bahwa 
yang menjadi pokok permasalahan yaitu bagaimana 
menentukan pendapatan maksimal angkutan umum 
di wilayah kota Makassar khususnya jalur 08. 
Seperti yang kita ketahui bahwa jalur 08 mempunyai 
jalur tempuh hanya pada lingkungan kampus 
UNHAS yang dimulai dari Pintu 1 sampai Pintu 2 
dan kembali lagi ke Pintu 1, ini berarti jarak tempuh 
angkutan umum adalah sama disetiap kali 
perputaran (Pintu1  Pintu 2  Pintu 1) yaitu 
±5000m dan kecepatan yang digunakan setiap 
angkutan umum berkisar antara 40km/jam sampai 
60km/jam dengan tarif angkutan umum untuk setiap 
orang adalah Rp. 2000,-. 

Inisialisasi 
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Evaluasi fitness setiap
individu dalam populasi

Seleksi
(Roulette Whell)

Crossover
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Gambar 2. Peta jalur angkutan umum untuk jalur 08 
 

Dalam satu jam setiap angkutan umum 
khususnya jalur 08 harus mendapatkan pemasukan 
lebih besar atau sama dengan Rp. 100.000,-. 
 
3.1 Inisialisasi Populasi 
 

Inisialisasi populasi adalah membangkitkan 
populasi awal yang akan menjadi induk bagi 
keturunan generasi selanjutnya. Pembangkitan 
populasi awal ini dilakukan secara acak dengan 
ruang lingkup yang dibatasi pada bilangan biner. 

Langkah pertama bangkitkan 10 individu awal 
atau kromosom awal secara acak, sebagai berikut : 
 

I1 [43 12] 
I2 [59   5] 
I3 [53   9] 
I4 [47   6] 
I5 [44   9] 
I6 [50   6] 
I7 [59   8] 
I8 [48   9] 
I9 [55   8] 
I10 [41   7] 

 
Langkah selanjutnya lakukan konversi dari 

bilangan integer menjadi bilangan biner, sebagai 
berikut : 
 

I1 [1 0 1 0 1 1 1 1 0 0] 
I2 [1 1 1 0 1 1 0 1 0 1] 
I3 [1 1 0 1 0 1 1 0 0 1] 
I4 [1 0 1 1 1 1 0 1 1 0] 
I5 [1 0 1 1 0 0 1 0 0 1] 
I6 [1 1 0 0 1 0 0 1 1 0] 
I7 [1 1 1 0 1 1 1 0 0 0] 
I8 [1 1 0 0 0 0 1 0 0 1] 
I9 [1 1 0 1 1 1 1 0 0 0] 
I10 [1 0 1 0 0 1 0 1 1 1] 

 

Setelah dikonversi ke bilangan biner, kemudian 
lakukan evaluasi fitness untuk setiap individu dalam 
populasi. 
 
3.2 Evaluasi Individu 
 

Setiap individu yang telah dibangkitkan harus 
dievaluasi dengan cara menghitung nilai fitnessnya 
(kecocokan pendapatan angkutan umum yang 
didapat dalam 1 jam yaitu ≥ 100000) dengan 
menggunakan fungsi : 
 

fi = BP * JP * Tr, i = 1, 2, ….., n 
 
Keterangan : 
fi adalah fungsi untuk menghitung nilai fitness, 
dimana i adalah individu ke-1 s/d ke-n 
BP adalah banyaknya putaran angkutan umum yang 
terjadi dalam 1 jam, dimana nilainya ditentukan 
dengan fungsi berikut : 
 

BP =                            (1) 

dimana S adalah jarak tempuh angkutan umum  
(±5000m) dan V adalah kecepatan tempuh 
angkutan umum (40km/jam – 60 km/jam) yang 
nilainya dikonversi dalam satuan meter. 

JP adalah jumlah penumpang yang naik 
angkutan umum,Tr adalah tarif angkutan umum 
yaitu Rp. 2000,- per penumpang. 

Jika nilai fitness (fi)≥100000, maka nilai fitness 
tersebut bisa dikatakan layak untuk diproses lebih 
lanjut, dan jika tidak maka proses evaluasi individu 
harus diulang sampai nilai fitness terpenuhi yaitu fi ≥ 
100000, Nilai fitness yang layak untuk 10 individu 
awal yang telah dibangkitkan adalah sebagai berikut: 
 
I1  BP =   9  f1  =  9 * 12 * 2000 = 216000 
I2  BP = 12  f2  = 12 * 5 * 2000 = 120000 
I3  BP = 11  f3  = 11 * 9 * 2000 = 198000 
I4  BP =   9  f4  =  9 * 6 * 2000 = 108000 
I5  BP =   9  f5  =  9 * 9 * 2000 = 162000 
I6  BP = 10  f6  = 10 * 6 * 2000 = 120000 
I7  BP = 12  f7  = 12 * 8 * 2000 = 192000 
I8  BP = 10  f8  = 10 * 9 * 2000 = 180000 
I9  BP = 11  f9  = 11 * 8 * 2000 = 176000 
I10  BP =   8  f10 =  8 * 7 * 2000 = 112000 
 
3.3 Seleksi dengan metode Roulette Whell 
 

Pada tahap ini akan dilakukan seleksi yang 
ditujukan untuk memilih individu-individu mana 
saja yang akan dipilih untuk proses kawin silang 
(crossover) dan mutasi. Metode seleksi yang 
digunakan adalah Roulette Whell, dengan tahapan 
pengerjaannya adalah sebagai berikut : 
1. Hitung total fitness (Tf) semua individu, 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2012, STMIK - STIKOM Bali 23-25 Pebruari 2012 

1258 

 

 
Tf = f1 + f2 + f3 + f4 + f5 + f6 + f7 + f8 + f9 + f10 

Keterangan : 
Tf adalah total fitness, 
fi adalah fungsi untuk menghitung nilai fitness, 
dimana i adalah individu ke-1 s/d ke-n 

Tf=216000+120000+198000+108000+162000+120
000+192000+180000+176000+112000=1584000 
 
2. Hitung probabilitas (P) masing-masing individu, 

 

Pi =                                            (2) 

Keterangan : 
Pi adalah probabilitas masing-masing individu, 
dimana i adalah individu ke-1 s/d ke-n, 
Tf  adalah total fitness, 
fi adalah fungsi untuk menghitung nilai fitness, 
dimana i adalah individu ke-1 s/d ke-n 
 

3. Hitung kumulatif (C) probabilitas setiap 
individu, 
 
Cj =                           (3) 

Keterangan : 
Cj adalah kumulatif probabilitas setiap individu, 
dimana j adalah individu ke-1 s/d ke-n 
Pi adalah probabilitas masing-masing individu, 
dimana i adalah individu ke-1 s/d ke-n 
 

C1 = P1 = 0,136363636 
C2 = P1 + P2 = 0,212121212 
C3 = P1 + P2 + P3 = 0,337121212 
C4 = P1 + P2 + P3 + P4 = 0,40530303 
C5 = P1 + P2 + P3 + P4 + P5 = 0,507575757 
C6 = P1 + P2 + P3 + P4 + P5 + P6 = 0,583333333 
C7 = P1 + P2 + P3 + P4 + P5 + P6 + P7 = 0,704545454 
C8 = P1+P2+ P3+P4+P5+ P6 + P7 + P8=0,818181818 
C9 = P1 + P2 + P3 + P4 + P5 + P6 + P7 + P8 + P9 = 
0,929292929 
C10 = P1 + P2 + P3+ P4+ P5+P6+ P7+P8 + P9 + P10 = 1 
 
4. Setelah dihitung kumulatif probabilitasnya 

bangkitkan bilangan random ( R ) dengan range 
0 – 1, sebanyak jumlah kromosom dalam satu 
populasi, dalam makalah ini ada 10,  
 
R1 = 0,86  R6 = 0,04 
R2 = 0,24  R7 = 0,08 
R3 = 0,72  R8 = 0,38 
R4 = 0,85  R9 = 0,77 
R5 = 0,22 R10 = 0,22 
 

3.4 Rekombinasi (Crossover) 
 

Crossover adalah pertukaran gen-gen antar 
kromosom dalam suatu populasi dengan kondisi 
tertentu. Crossover atau rekombinasi dilakukan 

apabila probabilitas crossover (PC) > nilai acak yang 
dibangkitkan. Setelah kondisi PC > nilai acak 
terpenuhi lakukan pemilihan sepasang individu 
induk secara acak. Proses crossover dilakukan pada 
setiap individu dengan probabilitas crossover yang 
telah ditentukan. Misalkan PC ditentukan sebesar 
0,5 maka diharapkan 50% dari total kromosom akan 
mengalami crossover, jadi jika dalam satu populasi 
ada 10 kromosom, maka yang akan di crossover 
adalah 50% dari 10 kromosom yaitu 5 kromosom.  

Seperti pada proses Roulette Wheel 
sebelumnya,  bangkitkan juga bilangan random ( R ) 
dengan range 0 – 1, sebanyak jumlah kromosom 
 

R1 = 0,80    R6 = 0,98 
R2 = 0,23    R7 = 0,54 
R3 = 0,43    R8 = 0,70 
R4 = 0,12    R9 = 0,16 
R5 = 0,52  R10 = 0,19 

 
Berikut ini cara kerja crossover dengan PC = 

0,500 (crossover akan dilakukan jika probabilitas 
crossover (PC) > nilai acak yang dibangkitkan) 
 

R1 > PC    R6 > PC 
R2 < PC    R7 > PC 
R3 < PC    R8 > PC 
R4 < PC    R9 < PC 
R5 > PC  R10 < PC 

 
Jika nilai acak lebih kecil atau sama dengan 

nilai PC, maka lakukan crossover dan jika tidak nilai 
individu induk lansung diwariskan ke individu anak. 
Dari hasil di atas ada 5 bilangan random (R2, R3, R4, 
R9, dan R10) yang lebih kecil dari PC (memenuhi 
syarat). 
Krom 2 baru   Krom 2 >< Krom 3    R1 = 5 
Krom 3 baru   Krom 3 >< Krom 4    R2 = 6 
Krom 4 baru   Krom 4 >< Krom 9    R3 = 9 
Krom 9 baru   Krom 9 >< Krom 10  R4 = 8 
Krom 10 baru  Krom 10 >< Krom 2  R5 = 4 

Jadi kromosom yang didapatkan setelah proses 
crossover adalah sebagai berikut : 
 

I1  [1 1 0 1 1 1 1 0 0 0] 
I2  [1 1 0 1 0 0 1 0 0 1] 
I3  [1 1 0 0 0 0 1 0 0 0] 
I4  [1 1 0 1 1 1 1 0 0 1] 
I5  [1 1 0 1 0 1 1 0 0 1] 
I6  [1 0 1 0 1 1 1 1 0 0] 
I7  [1 0 1 0 1 1 1 1 0 0] 
I8  [1 0 1 1 1 1 0 1 1 0] 
I9  [1 1 0 0 0 0 1 0 0 1] 

I10  [1 1 0 1 0 1 1 0 0 1] 
 
3.5 Mutasi 

 
Pada tahap ini gen-gen dalam satu kromosom 

atau lebih akan diganti dengan gen-gen yang baru 
sesuai dengan kondisi kondisi tertentu. Menyisipkan 
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suatu perbedaan pada suatu populasi sangat 
diperlukan karena suatu saat semua populasi 
menjadi homogen (sama) dan tidak adanya 
kemungkinan untuk peningkatan (perbaikan). 

Langkah pertama pada tahap ini adalah hitung 
total gen dimana Total Gen = Jumlah gen dalam 
kromosom x Jumlah populasi.Total Gen = 10 x 10 = 
100. Selanjutnya bangkitkan bilangan random (R) 
dengan range 0 – 1 sebanyak total gen (100). 

Mutasi dilakukan jika probabilitas mutasi (PM) 
> nilai  acak yang dibangkitkan dan probabilitas 
inilah yang menentukan berapa gen yang akan 
mengalami mutasi. Proses mutasi dilakukan dengan 
probabilitas mutasi yang telah ditentukan. Misalkan 
PM ditentukan sebesar 0,1 maka diharapkan 10% 
dari total gen mengalami mutasi itu artinya 10% dari 
100 adalah 10 gen. 

Bilangan random yang terbentuk adalah 
sebagai berikut : 
 
Kromosom 1 : 
R1 = 0,93   R6 = 0,37 
R2 = 0,21   R7 = 0,03 
R3 = 0,88   R8 = 0,67 
R4 = 0,40  R9 = 0,49 
R5 = 0,05  R10 = 0,30 
Kromosom 2 : 
R11 = 0,01 R16 = 0,09 
R12 = 0,92 R17 = 0,56 
R13 = 0,25 R18 = 0,95 
R14 = 0,11 R19 = 0,54 
R15 = 0,21 R20 = 0,97 
Kromosom 3 : 
R21 = 0,03 R26 = 0,33 
R22 = 0,90 R27 = 0,71 
R23 = 0,83 R28 = 0,99 
R24 = 0,95 R29 = 0,91 
R25 = 0,53 R30 = 0,49 
Kromosom 4 : 
R31 = 0,93 R36 = 0,02 
R32 = 0,63 R37 = 0,24 
R33 = 0,03 R38 = 0,68 
R34 = 0,11 R39 = 0,47 
R35 = 0,07 R40 = 0,50 
Kromosom 5 : 
R41 = 0,89 R46 = 0,98 
R42 = 0,65 R47 = 0,89 
R43 = 0,39 R48 = 0,42 
R44 = 0,65 R49 = 0,92 
R45 = 0,52 R50 = 0,60 
Kromosom 6 : 
R51 = 0,63 R56 = 0,31 
R52 = 0,26 R57 = 0,90 
R53 = 0,98 R58 = 0,92 
R54 = 0,33 R59 = 0,42 
R55 = 0,83 R60 = 0,33 
Kromosom 7 : 
R61 = 0,93 R66 = 0,60 
R62 = 0,47 R67 = 0,22 
R63 = 0,06 R68 = 0,49 

R64 = 1,00 R69 = 0,35 
R65 = 0,26 R70 = 0,92 
Kromosom 8 : 
R71 = 0,88 R76 = 0,95 
R72 = 0,88 R77 = 0,89 
R73 = 0,11 R78 = 0,04 
R74 = 0,50 R79 = 0,87 
R75 = 0,31 R80 = 0,98 
Kromosom 9 : 
R81 = 0,17 R86 = 0,78 
R82 = 0,12 R87 = 0,52 
R83 = 0,87 R88 = 0,67 
R84 = 0,08 R89 = 0,61 
R85 = 0,22 R90 = 0,26 
Kromosom 10 : 
R91 = 0,55 R96 = 0,39 
R92 = 0,59 R97 = 0,10 
R93 = 0,63 R98 = 0,47 
R94 = 0,23 R99 = 0,78 
R95 = 0,59 R100 = 0,12 
 

Dari bilangan random di atas, diketahui bahwa 
pada bilangan random ke 5, 7, 11, 16, 21, 33, 36, 63, 
78, dan 84 yang nilainya lebih kecil jika 
dibandingkan dengan nilai probabilitas mutasi (PM), 
dan yang megalami mutasi adalah ke sepuluh gen 
tersebut.Berdasarkan bilangan random yang didapat 
maka mutasi akan dilakukan dengan mengubah nilai 
gen biner 0 menjadi 1 dan 1 menjadi 0, seperti 
berikut : 
 
Kromosom awal : 

I1  [1 1 0 1 1 1 1 0 0 0] 
I2  [1 1 0 1 0 0 1 0 0 1] 
I3  [1 1 0 0 0 0 1 0 0 0] 
I4  [1 1 0 1 1 1 1 0 0 1] 
I5  [1 1 0 1 0 1 1 0 0 1] 
I6  [1 0 1 0 1 1 1 1 0 0] 
I7  [1 0 1 0 1 1 1 1 0 0] 
I8  [1 0 1 1 1 1 0 1 1 0] 
I9  [1 1 0 0 0 0 1 0 0 1] 

I10  [1 1 0 1 0 1 1 0 0 1] 
 
Kromosom hasil mutasi ini akan digunakan lagi 
sebagai kromosom awal pada generasi berikutnya 
dan akan berhenti setelah dalam beberapa generasi 
berturut-turut didapatkan nilai fitness tertinggi tidak 
berubah atau sama. 

Dan setelah proses algoritma genetika selesai 
maka nilai kromosom biner tersebut harus diubah 
kembali ke bentuk semula yaitu berupa bilangan 
integer. 
 
3.6 Populasi Baru 
 

Populasi baru menggantikan populasi lama 
dalam proses iterasi dan kromosom baru yang 
dihasilkan oleh persilangan dan studi kelayakan, 
dapat langsung menggantikan kromosom lama 
dalam populasi. 
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I1  [1 1 0 1 0 1 0 0 0 0] 
I2  [0 1 0 1 0 1 1 0 0 1] 
I3  [0 1 0 0 0 0 1 0 0 0] 
I4  [1 1 1 1 1 0 1 0 0 1] 
I5  [1 1 0 1 0 1 1 0 0 1] 
I6  [1 0 1 0 1 1 1 1 0 0] 
I7  [1 0 0 0 1 1 1 1 0 0] 
I8  [1 0 1 1 1 1 0 0 1 0] 
I9  [1 1 0 1 0 0 1 0 0 1] 

I10  [1 1 0 1 0 1 1 0 0 1] 
 
4. ANALISA 
 

Dari percobaan yang telah dilakukan secara 
berulang kali maka terdapat beberapa inidividu baru 
yang menghasilkan pendapatan maksimal dari 
angkutan umum, karena setalah dilakukan evaluasi 
terhadap ketentuan pendapatan dalam 1 jam ≥ 
Rp.100.000, maka individu-individu berikut 
merupakan individu yang optimal. 
Kromosom optimal yang masih berupa bilangan 
biner : 

I1  [1 1 0 1 0 1 0 0 0 0] 
I2  [0 1 0 1 0 1 1 0 0 1] 
I3  [0 1 0 0 0 0 1 0 0 0] 
I4  [1 1 1 1 1 0 1 0 0 1] 
I5  [1 1 0 1 0 1 1 0 0 1] 
I6  [1 0 1 0 1 1 1 1 0 0] 
I7  [1 0 0 0 1 1 1 1 0 0] 
I8  [1 0 1 1 1 1 0 0 1 0] 
I9  [1 1 0 1 0 0 1 0 0 1] 

I10  [1 1 0 1 0 1 1 0 0 1] 
 

Kromosom optimal yang sudah dikonversi dari 
bilangan biner ke bentuk aslinya yaitu integer : 

 
I1 [53   0] 
I2 [21   9] 
I3 [16   8] 
I4 [62   9] 
I5 [53   9] 
I6 [43  12] 
I7 [35  12] 
I8 [47   3] 
I9 [52   9] 

I10        [53       9] 
 

Dan setelah individu di atas diuji kelayakannya 
maka individu yang termasuk dalam kategori 
optimal adalah individu 4, 5, 6, 7, 9 dan 10, seperti 
yang terlihat pada tabel di bawah ini : 

 
 
 
 
 

 
 

Tabel 1. Individu baru yang menghasilkan 
pendapatan maksimal 

Individu KT JP BP 
Pendapatan 
Maksimal 

1 53 0 11 0 
2 21 9 4 72000 
3 16 8 3 48000 

4 62 9 12 216000 

5 53 9 11 198000 
6 43 12 9 216000 
7 35 12 7 168000 

8 47 2 9 36000 

9 52 9 10 180000 

10 53 9 11 198000 
 

Dan jika diteruskan iterasi pembentukan 
individu ini maka akan didapatkan individu-individu 
yang sama atau konvergen dengan individu awal 
maka bisa ditarik kesimpulan bahwa algortima 
genetika dapat digunakan untuk mengoptimalkan 
pendapatan angkutan umum. 
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Abstrak 

Tepi citra merupakan salah satu fitur citra yang dapat mewakili informasi penting dari objek dari visualisasi 
penglihatan. Tepi ditandai dengan perubahan intensitas yang bersifat local dalam citra.  Tepi muncul pada batas 
antara dua daerah yang berbeda nilai intensitasnya. Deteksi tepi (edge detection) merupakan pendekatan  yang 
dugunakan untuk memisahkan batas antar satu objek dengan objek lainnya yang saling tumpah tindih. Pada 
penelitian ini digunakan metodologi rancang bangun aplikasi untuk mendeteksi tepi yaitu menggunakan 
algoritma dengan metode operator sobel.  Hasil dari penelitian ini memperlihatkan garis tepi tunggal dan ganda, 
tingkat noise yang rendah, dan waktu proses pendeteksian.  Aplikasi dibangun dengan bahasa pemrograman 
visual basic dengan mengolah file citra digital. 
 
Kata kunci : citra digital, deteksi garis tepi, operator sobel, aplikasi citra digital. 
 
 
1. Pendahuluan  

Citra adalah gambar dua dimensi yang 
dihasilkan dari gambar analog dua dimensi yang 
kontinu menjadi gambar diskrit melalui 
proses sampling. Proses sampling adalah proses 
untuk menentukan warna pada pixel tertentu pada 
citra dari sebuah gambar yang kontinu. Gambar 
analog dibagi menjadi m baris dan n kolom sehingga 
menjadi gambar diskrit. Persilangan antara baris dan 
kolom tertentu disebut dengan pixel.  

Pengolahan citra berkutat pada usaha untuk 
melakukan transformasi suatu citra/gambar menjadi 
citra lain dengan menggunakan teknik tertentu. 
Pengolahan citra dapat dilakukan melalui analisis 
citra. Analisis citra (Image analysis) bertujuan 
menghitung besaran kuantitif dari citra untuk 
menghasilkan deskripsinya. Teknik Analisis citra 
mengekstraksi ciri-ciri tertentu yang membantu 
dalam identifikasi objek. Salah satu operasi dari 
analisis citra yang sering digunakan pada sebuah 
citra digital adalah pendeteksian garis tepi (edge 
detection). 

Deteksi tepi merupakan salah satu fitur citra 
yang pentng karena dapat mewakili informasi yang 
penting dari objek  dalam pemandangan.  Deteksi 
tepi memiliki  konstribusi  yang penting dalam fitur-
fitur citra, segmentasi citra, dan analisis pergerakan.  
Beberapa metode disajikan untuk memproses tepi 
citra digital, tingkat noise dan lama proses 
pendeteksian.   

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka 
penulis mencoba untuk membuat suatu aplikasi  
untuk kinerja  metode operator sobel.   

2. Metode Pelaksanaan Penelitian 

Metode Penelitian  adalah rancang bangun 
aplikasi software komputer. Membuat aplikasi untuk 
memperlihatkan kinerja: deteksi tepi citra digital, 
tingkat noise dan lama proses pendeteksian.  Dengan 
studi pustaka melalui teori metode sobel, 
membentuk algoritma dan mengimplementasikan 
pada pemrograman untuk menghasilkan aplikasi. 
Aplikasi ini dibangun dengan pemrograman visual 
basic, sehingga memperlihatkan proses yang terjadi  
pada citra digital  yang ada atau  yang telah diambil 
dari camera, diolah dalam format BMP  atau JPG. 

 

3.  Pengolahan Citra 

Pengolahan citra digital menunjuk pada 
pemrosesan gambar 2(dua) dimensi menggunakan 
komputer. Citra digital merupakan sebuah larik 
(array) yang berisi nilai-nilai real maupun kompleks 
yang direpresentasikan  dengan deretan bit tertentu. 
Sebuah pixel adalah sampel dari pemandangan yang 
mengandung intensitas  citra yang dinyatakan dalam 
bilangan bulat. Sebuah citra merupakan kumpulan 
pixel-pixel  yang dibentuk dalam 2(dua) larik 
dimensi dinyatakan dalam indeks baris dan indeks 
kolom (x,y). Pixel (0,0) terletak pada sudut kiri atas 
pada citra, indeks x bergerak ke kanan dan indeks y 
bergerak kebawah.  Perbedaan antara koordinat 
matematika dan koordinat citra digital diperlihatkan 
pada gambar 1.  

No Makalah : 322
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(a) 

 
(b) 

Gambar 1. (a) koordinat pada grafik matematika, 
                 (b) koordinat pada grafik citra digital  

 
Suatu citra dapat didefenisikan  sebagai 

fungsi f(x,y) berukuran m baris dan n kolom, dengan 
x dan y  adalah koordinat spasial dan amplitudo f di 
titik koordinat (x,y) dinamakan intensitas atau 
tingkat keabuan dari citra dititik tersebut.  Citra 
digital ditulis dalam fungsi  atau matriks[2]. 
 


























)1,1(...)1,1()0,1(

...........

)1,1(...)1,1()0,1(

)1,0(...)1,0()0,0(

),(

nmfmfmf

nfff

nfff

yxf ..........(1) 

 
Pembentukan citra digital melalui beberapa 

tahapan  yaitu :  
 Akuisisi citra adalah pemetaan  suatu pandangan 

(scene) menjadi citra kontinu dengan 
menggunakan sensor, baik sensor tunggal, sensor 
garis  dan sensor larik. 

 Proses sampling adalah proses digitalisasi  pada 
koordinat x,y.  Hasil dari sensor masih berupa 
citra kontinue yang merupakan sinyal kontinue 
pada nilai x,y yang diubah menjadi bentuk diskrit 
dan juga amplitudonya (intensitasnya).  

 Proses kuantisasi  adalah proses peruahan nilai  
amplitudo kontinue menjadi nilai baru yang 
berupa  nilai diskrit. 

Pixel mewakili tidak hanya satu titik dalam 
sebuah citra, melainkan sebuah bagian berupa kotak 
yang merupakan bagian terkecil (sel).  Pada citra 3D 
satuan atau bagian terkecilnya bukan dari sebuah 
pixel  melainkan sebuah voxel (volume element). 
Posisi voxel ditentukan  3(tiga) variabel yaitu  
kedalaman (k) atau depth,  m  posisi baris (row) dan 
n posisi kolom (column).  
 

Sebuah pixel koordinat (x,y) memiliki empat 
pixel tetangga yaitu dua arah horizontal dan dua arah 
vertikal, yang disebut 4-neighbors (N4) dengan 
koordinat: 

)1,(),1,(),,1(),,1(  yxyxyxyx ,  ...........(2) 

Pixel tetangga yang berada pada arah diagonal 
dengan koordinat : 

)1,1(),1,1(),1,1(),1,1(  yxyxyxyx ,.....(3) 

dinyatakan ND, baik N4 dan ND akan sama-sama 
membentuk  8-neighbors (N8). 

Resolusi citra  merupakan tingkat detail suatu 
citra,  semakin tinggi resolusi berarti semakin tinggi  
pula tingkat detail citra tersebut. Resolusi citra dapat 
diukur dengan berbagai cara yaitu : 
 Resolusi pixel, akan memberikan dua angka 

berurutan yang mewakili jumlah pixel lebar dan 
jumlah pixel tinggi citra, MxN. 

 Resolusi Spasial,  menunjukkan seberapa dekat 
jarak setiap garis pada citra. Resolusi spasial 
pada sebuah monitor  adalah 72 hingga 100 
garis per inchi.  

 Resolusi Spektrum, membedakan intensitas ke 
dalam beberapa spektrum. Citra multispektrum  
akan memberikan spektrum  atau panjang 
gelombang yang lebih baik digunakan dalam 
penampilan warna. 

 Resolusi Temporal, barkaitan dengan video. 
Video merupakan merupakan kumpulan frame 
statis yang berupa citra yang ditampilkan 
berurutan dan ditampilkan secara cepat. 

 Resolusi Radioetrik, memberikan nilai atau 
tingkat kehalusan citra yang dapat ditampilkan 
dan biasanya ditampilkan dalam satuan bit 
seperti citra 8-bit dan citra 256-bit[4]. 

Nilai suatu pixel memiliki nilai rentang dari 
nilai minimum sampai nilai maksimum. Jangkauan 
yang digunakan tergantung dari jenis warnanya. 
Secara umum jangkauan  adalah 0-255. Jenis-jenis 
citra berdasarkan nilai pixelnya adalah : 
 Citra Biner, citra digital yang hanya memiliki dua 

kemungkinan nilai pixel yaitu hitam dan putih 
(B&W). 

 Citra Grayscale, merupakan citra yang hanya 
memiliki satu nilai kanan pada pixelnya yaitu 
RED=GREEN=BLUE. Nilai tersebut digunakan 
untuk menunjukkan tingkat intensitas. 

 Citra Warna (8 bit), setiap pixel citra warna (8 bit) 
dengan jumlah warna maksimum yang dapat 
digunakan adalah 256 warna, memiliki nilai 
pemetaan RGB dengan : Bit0-Bit1: BLUE; Bit2-
Bit4: GREEN; Bit5-Bit7:RED. 

 Citra Warna (16 bit), disebut dengan citra 
highcolor, dengan setiap pixelnya  diwakili 
dengan 2 byte memory (16 bit). Bit0-
Bit4:BLUE;Bit5-Bit10:GREEN;Bit11-
Bit15:RED. 
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 Citra Warna (24 bit), setiap pixel dari citra 24 bit 
diwakili dengan 24 bit sehingga total 16.777.216 
variasi warna[4]. 

 
3. 1. Deteksi Tepi Objek 

Sebuah  titik yang merupakan milik tepi suatu 
objek dalam sebuah citra adalah sebuah titik dimana 
terdapat perubahan lokal yang jelas dalam intensitas 
citra. Biasanya berhubungan dengan diskontinuitas 
intensitas citra  atau fungsi turuan pertama dari 
intensitas citra dalam lingkungan dimana titik 
tersebut berada.  

Batas antara objek dengan latar belakang 
biasanya membentuk tepi langkah karena  umumnya 
intensitas dari objek berbeda dengan intensitas latar 
belakang di dalam citra.  Citra yang sebenarnya 
banyak mengandung noise dan karenanya tidak 
mudah membuat operator deteksi tepi yang dapat 
melakukan pelacakan dengan baik sekaligus tidak 
terpengaruh adanya noise. 

Karakteristik tepi didefenisikan sebagai : 
 Sebuah titik tepi adalah sebuah titik  dengan 

koordinat (x,y) pada lokasi yang intensitasnya 
berubah secara lokal dan berbeda nyata. 

 Sebuah potongan garis tepi berkorespondensi 
dengan koordinat x dan y dari sebuah tepi 
dengan arah sudut  yang merupakan sudut 
gradien. 

 Kontur adalah sebuah deret dari tepi atau kurva 
matematika yang merupakan model dari tepi. 

 Penyambungan tepi adalah proses pembentukan  
deret  yang beraturan  dari deret yang tak 
beraturan.  Tepi tersusun secara melintang 
dengan arah sesuai dengan jarum jam. 

 Penelusuran tepi adalah proses pengolahan citra 
untuk menemukan kontur.  

 
3.2. Gradien 

Gradien adalah hasil pengukuran perubahan 
dalam sebuah fungsi intensitas, dan sebuah citra 
dapat dipandang sebagai kumpulan beberapa fungsi 
intensitas kontinue dari citra.  Gradien merupakan 
kesamaan dua dimensi dari turunan pertama dan 
didefenisikan sebagai vektor yang diperlihatkan 
dalam persamaan :  
































y

f
x

f

Gy

Gx
yxfG )],([ .................................(4) 

Ada dua sifat penting dalam gradien yang harus 
dimengerti dalam hubungannya dengan tepi suatu 
objek, yaitu : 
1. Vektor G[f(x,y)] menunjukkan arah 

penambahan laju maksimum dari fungsi f(x,y). 
2. Besaran gradien sama dengan penambahan laju 

dari fungsi f(x,y) persatuan jarak dalam arah G. 

 
Dari persamaan (4), besaran gradien dapat 
dinyatakan dengan hukum Phitagoras yaitu : 

22)],([ GyGxyxfG   ......................(5) 

Untuk pengolahan citra digital, besaran gradien 
didekati dengan nilai absolut persamaan :  

GyGxyxfG )],([ , atau ........................(6) 

),max()],([ GyGxyxfG   ...............................(7) 

Untuk menyatakan vektor arah gradien dapat 
dinyatakan  dengan :  

 







Gy

Gx
yx 1tan),(  ..........................(8) 

Pendekatan gradien yang paling sederhana  dalam 
pengelolaan citra digital adalah : 
 ),(),1( yxfyxfGx   

 )1,(),(  yxfyxfGy  

Sehingga diimplementasikan dengan tutup konolusi 
sederhana seperti : 

  Gx= -1 1 
 

Gy= 
1 
-1 

Gx merupakan aproksimasi terhadap gradien  pada 
titik hasil  interpolasi (x+1/2,y) dan Gy pada 
(x,y+1/2).  Untuk posisi gradien dalam arah x dan y 
yang dihitung dan terletak  diantara empat pixel 
berukuran 2x2 pixel yang berdekatan, yaitu pada 
koordinat hasil  intepolasi  (x+1/2,y+1/2), digunakan 
turunan parsial x dan y sebagai berikut :  
 

Gx= 
-1 1  

Gy= 
1 1 

-1 1  -1 -1 
  
 
3.3. Operator Deteksi Tepi Objek 

Banyak deteksi tepi yang telah dibentuk dan 
digunakan  untuk menemukan tepi objek. Pemilihan 
teknik pelacakan tepi yang tepat  dapat dilakukan 
dengan mengetahui sifat-sifat citra dan hasil 
pelacakan yang diinginkan. Beberapa operator  
pelacakan tepi objek diantaranya : 
 Operator Sederhana, dibentuk untuk pelacakan 

tepi yang didasarkan pada persamaan (10) dan 
persamaan (11).  Pada proses ini operator 
melibatkan sedikit pixel disekitarnya yaitu  satu 
pixel pada operator 2x1 dan tiga pixel pada 
operator 2x2. Titik pusat jendela terletak 
diantaran dua atau empat pixel. Perhitungan 
hasil besaran gradien harus diletakkan pada  
salah satu pixel diantaranya. 

 Operator Roberts, adalah salah satu operator 
yang menggunakan  jendela dengan ukuran  2x2 
pixel seperti halnya operator sederhana.  
Perbedaannya terletak pada penentuan arah 

(10)

 …….   (9)

(11)
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dalam perhitungan nilai gradien yang 
mengambil arah diagonal.  

 )1,1(),()],([ yxfyxfyxfG  

),1()1,( yxyxf   .........................(12) 

Bila dipergunakan persamaan untuk  komponen 
gradien pada kedua arahnya :  

GyGxyxfG ),(  .........................(13) 

Dengan Gx dan Gy dihitung menggunakan 
tutup :  

 

Gx= 
1 0  

Gy= 
0 -1 

0 -1  1 0 
  
 Operator Sobel, menggunakan  jendela 3x3 

untuk perhitungan gradien, sehingga perkiraan  
gradien berada ditengah  jendela. Diandaikan 
dengan p0=(x,y) ditunjukkan dengan gambar 2: 

 
p1 p2 p3 
p8 (x,y) p4 
p7 p6 p5 

Gambar 2: Susunan Pixel tetangga pada p0=(x,y) 
 

Berdasarkan susunan pixel-pixel tetangga 
tersebut, besaran gradien darpa dihitung dengan 
operator sobel :  

22
ySxSM     .....................................(15) 

Dengan M =besaran gradien 
Sx=(p3+cp4+p5)-(p1+cp8+p7).........................(16) 
Sy=(p1+cp2+p3)-(p7+cp6+p5)……………….(17) 
Dengan c suatu konstanta bernilai 2.  Sx, Sy, 
dapat diimplementasikan dengan menggunakan 
jendela persamaan (18) berikut :  

Sx= 
-1 0 1 

Sy= 
1 2 1 

-2 0 2 0 0 0 
-1 0 1 -1 -2 -1 

Operator sobel menekankan  pembobotan di 
pixel yang lebih dekat dengan titik pusat 
jendela. 

 Operator Prewitt, menggunakan persamaan 
yang sama dengan operator Sobel, kecuali 
konstanta c bernilai 1. Jendela operator ini 
terlihat seperti persamaan (19) berikut:  

Sx= 
-1 0 1 

Sy= 
1 1 1 

-1 0 1 0 0 0 
-1 0 1 -1 -1 -1 

Operator Prewitt tidak meletakkan penekanan 
atau pembobotan pada pixel-pixel yang lebih 
dekat dengan jendela. Sehingga 8-pixel tetangga 
mempunyai pengaruh yang sama terhadap 
perhitungan gradien pada titik pusat jendela[1].  

 
4.   Analisa dan Rancangan Aplikasi  

Untuk proses implementasi dari runtunan 
teoritis diatas, dikembangkanlah aplikasi dengan 

mempergunakan Bahasa Pemrograman Visual Basic. 
Aplikasi Pelacakan garis tepi objek citra digital ini 
dilakukan dengan tahapan :  Pengumpulan teori, 
menganalisa, menerjemahkan dalam coding 
program,  implementasi dan pengujian program. 
 
4.1. Analisa Operator Sobel 

Pendeteksian  garis tepi dengan 
menggunakan operator sobel dilakukan secara 
bertahap, yaitu melalui algoritma : 
1. Langkah awal melalui proses input citra digital 

yang akan diproses, citra digital dinput melalui 
load file yang disediakan di form aplikasi. 

2. Proses kedua adalah melakukan konvert dari 
citra pada bentuk citra grayscale. 

3. Melakukan proses konvolusi Sobel untuk pixel 
3x3 agar menghasilkan peta intensitas gradien, 
yaitu dari  gambar 2 dan persamaan (18).  

4. Melakukan proses perhitungan nilai gradien (M) 
dengan persamaan (15). 

5. Proses pengembalian nilai matriks menjadi 
intensitas citra.  

6. Proses selesai dan menghasilkan nilai garis tepi 
suatu citra digital. 

 
Bila digambarkan dalam diagram alir diperlihatkan 
seperti pada gambar 3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 3. Diagram Alir Operator Sobel 
 
 
4.2. Analisis Parameter  

Pendeteksian ini menggunakan dua parameter  
yaitu parameter kualitas tepi dan kecepatan proses 
pendeteksian.  
 Kualitas tepi,  dapat diuji pada berformat BMP 

atau JPG. Kualitas tepi akan dilihat secara kasat 
mata yaitu melihat  apakah seluruh pixel tepi 
terdefenisi. Juga mengatasi noise yang ada pada 
citra. 

(14)

M u l a i

I N P U T :  C I T R A  
D I G I T A L

K O N V E R T
C I T R A  D I G I T A L  J A D I  

G R A Y S C A L E

K O N V O L U S I  P A D A  
K E R N E L  S O B E L  3 x 3

H I T U N G  
N I L A I  G R A D I E N

M E N G E M B A L I K A N  
N I L A I  M A T R I K S  J A D I  

I N T E N S I T A S  C A H A Y A

S e l e s a i
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 Kecepatan proses,  kecepatan proses dapat 
dihitung dengan  : 
Executiontime(ET)=countstop(CSP)-
countstart(CST). Dengan  ET: Waktu yang 
diperlukan untuk mendeteksi garis tepi, CSP: 
waktu proses pendeteksian berakhir, dan CST: 
waktu proses pendekteksian dimulai. 

 
 
 
4.3.  Rancangan Aplikasi 

Interface yang dirancang untuk interaksi 
dengan menggunakan tools  software Visual Basic. 
Desain pada form memudahkan dan bisa dilakukan 
dengan cepat.  Form  interface untuk user disajikan 
dalam bentuk gambar 4.  
 

 
Gambar 4.  Rancangan Aplikasi Deteksi Operator Sobel 

 
5. Hasil dan  Kesimpulan 
 
5.1. Hasil 

Dari rancangan dan pembentukan coding 
program yang telah terimplementasi, maka  
dilakukan pengujian dengan mengambil objek citra 
digital dari kamera laptop.  Dengan file load dan file 
gambar yang akan disegmentasi.  Hasil pengujian 
diperlihatkan dari gambar 5.  

 

Gambar 5. Implementasi Pengujian Operator Sobel. 
 

Pengujian program dilakukan untuk sampel 
data citra digital dengan 640x480 pixel bentuk file  
JPG.  Hasil pengujian aplikasi operator sobel ini 
memperlihatkan bahwa :  
 Garis tepi yang dihasilkan berupa garis tepi 

tunggal dan tepi ganda. 
 Proses pengolahan citra digital dengan 

menghasilkan tingkat noise yang sedang. 
 Waktu yang dibutuhkan untuk proses 

pendeteksian garis tepi citra digital dengan 
waktu sedang, (pada contoh diperoleh : 9063 
milidetik). 

 
5.2. Kesimpulan  
 
Kesimpulan yang dapat diberikan dalam pembuatan 
aplikasi operator sobel ini  yaitu : aplikasi ini 
dibangun menggunakan tools pemrograman visual 
basic, dengan fasilitas yang tersedia mudah untuk 
membentuk interfacenya. Pembuatan aplikasi ini 
bertujuan untuk melihat kinerja deteksi tepi dengan 
operator sobel yang menghasilkan : garis tepi 
tunggal dan garis tepi ganda, proses pengolahan citra 
digital yang menghasilkan tingkat noise yang sedang 
dan waktu pemrosesan deteksi garis tepi dengan 
waktu yang sedang.  
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Abstrak 

Evaluasi sistem informasi merupakan sebuah penilaian yang dilakukan untuk melihat kelayakan, kesuksesan, 
mengukur tingkat keberhasilan dan kinerja dari suatu sistem informasi (SI) dengan standar tertentu. Evaluasi 
penerapan sistem informasi akan dapat memperlihatkan pengaruh besar untuk mengembangkan dan 
memperbaiki SI berbasis teknologi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan tepat guna bagi proses bisnis 
suatu organisasi. Oleh sebab itu pemilihan model evaluasi pun harus sesuai dengan karakteristik SI yang akan di 
evaluasi, karena kesalahan pemilihan model evaluasi akan berakibat pada kurang optimalnya hasil evaluasi yang 
didapat. Dalam menentukan model evaluasi SI yang paling sesuai diterapkan bagi sistem pendidikan di 
Indonesia, terdapat 4 tahapan.  Dewasa ini terdapat 5 model evaluasi SI yang sering digunakan, sehingga dalam 
makalah ini dilakukan suatu kajian pustaka, manakah dari 5 model evaluasi SI yang paling sesuai untuk 
mengevaluasi sistem pendidikan online (E-Learning) di Indonesia. Kajian ini memberikan argumentasi bahwa 
penggunaan metode HOT Fit dalam pengevaluasian sistem informasi berbasis teknologi adalah yang paling 
sesuai diterapkan pada sistem informasi pendidikan, karena metode ini menekankan penyeimbangan antara 
faktor Manusia (Human), Teknologi (Technology) dan Organisasi (Organization) yang sesuai dengan 
karakteristik pertumbuhan dan perkembangan E-Learning di Indonesia. 
 
Kata kunci : HOT Fit, Evaluasi, Sistem Informasi,  Karakteristik sistem,  E-Learning 
 
 
1. Pendahuluan  

 
Sistem Informasi dapat mempunyai daur hidup 

yang panjang bukan hanya dari proses pemeliharaan 
saja namun juga penerapan dan penerimaan 
lingkungan  sekitar yang harus selalu di evaluasi. 
Hasil dari evaluasi dapat memberikan gambaran 
nyata bagaimana sebuah sistem informasi selama ini 
diterapkan dan bagaimana respon yang didapat dari 
penggunanya sehingga dapat dijadikan acuan bagi 
pengembangan sistem informasi ke depannya agar 
menjadi lebih baik. Sistem informasi yang adaptif 
dengan lingkungannya akan memberikan 
kenyamanan bagi para pengguna dan kemudahan 
bagi organisasi serta pihak pengembang sistem 
informasi itu sendiri.  

Adanya pergeseran konsep pembelajaran 
dimana pengajar berperan menjadi pembimbing dan 
pelajar memainkan peran utama dalam 
pendidikannya, merupakan wujud konsep 
pembelajaran aktif yang selama ini berusaha dicapai 
oleh dunia pendidikan di Indonesia.  Oleh karenanya 
diperlukan sistem pembelajaran aktif yang inovatif. 

Salah satu inovasi teknologi yang sedang 
berkembang berasal dari dunia pendidikan yaitu 
Sistem Informasi Pembelajaran online yang biasa 
dikenal dengan nama E-Learning. Sebuah 
lingkungan pembelajaran yang mudah mendapatkan 
akses serta memberikan materi, menjadi suatu hal 

yang sangat inovatif di era teknologi (Anytime and 
Everywhere).  E-Learning adalah suatu model 
pembelajaran yang dibuat dalam format digital 
melalui perangkat elektronik [12]. Menurut 
Anggoro[7], Istilah E-Learning lebih tepat ditujukan 
sebagai usaha untuk membuat sebuah transformasi 
proses belajar mengajar yang ada di sebuah lembaga 
pendidikan ke dalam bentuk digital yang 
memanfaatkan fasilitas dari teknologi informasi 
yaitu internet. E-Learning yang sesuai dengan 
kebutuhan lembaga pendidikan dan juga selaras 
dengan karakteristik penggunalah yang dibutuhkan, 
sehingga perlu dilakukan evaluasi. 

Untuk mendapatkan hasil evaluasi yang dapat 
mencerminkan kebutuhan sistem informasi itu 
sendiri diperlukanlah  metode atau teknik evaluasi 
yang tepat guna dan tepat sasaran. Sedangkan pada 
kenyataannya dalam perkembangan dunia sistem 
informasi terdapat berbagai macam teknik evaluasi 
sebuah sistem informasi yang memiliki titik 
beratnya masing-masing. Berdasarkan uraian di atas 
maka muncul sebuah pertanyaan yaitu  “Metode 
manakah yang paling sesuai saat ini untuk 
mengevaluasi sebuah Sistem Informasi 
Pembelajaran (E-Learning) di Indonesia berdasarkan 
kendala dan karakteristik pertumbuhan E-Learning 
yang terjadi di Indonesia?” 
2. Landasan Teori 

 

No Makalah : 325
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Dalam menentukan model evaluasi Sistem 
Informasi (SI) yang ada saat ini dan paling sesuai 
diterapkan bagi sistem pendidikan di Indonesia, 
terdapat 4 tahap yaitu:  
1. Studi literature mengenai faktor karakteristik 

apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan E-
Learning di Indonesia. 

2. Studi pustaka mengenai model-model evaluasi 
SI yang sudah ada. 

3. Review umum mengenai karakteristik model 
evaluasi yang sudah ada.  

4. Mencari model yang paling sesuai dengan 
karakteristik pertumbuhan E-Learning di 
Indonesia. 

2.1 E-Learning 
Menurut Martin Jenkins and Janet Hanson[10], 

E-Learning adalah sebuah proses pembelajaran 
mandiri yang difasilitasi dan didukung melalui 
pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. 
Model E-Learning itu sendiri secara umum dapat 
dibagi ke dalm kategori 2 besar yaitu E-Learning 
Statis dan E-Learning Dinamis. Hal terpenting 
yang diperlukan dalam membangun sebuah E-
Learning adalah interaksi antara user dan komputer 
[10].  

Cisco [11] menjelaskan filosofis E-Learning 
sebagai berikut:   
a. E-Learning merupakan penyampaian informasi, 

komunikasi, pendidikan, pelatihan secara on-
line. 

b. E-Learning menyediakan seperangkat alat yang 
dapat memperkaya nilai belajar secara 
konvensional sehingga dapat menjawab 
tantangan perkembangan globalisasi. 

c. E-Learning tidak menggantikan model belajar 
konvensional di dalam kelas, tetapi memperkuat 
melalui pengayaan konten dan pengembangan 
teknologi pendidikan. 

d. Kapasitas siswa amat bervariasi tergantung pada 
bentuk isi dan cara penyampaiannya. Makin 
baik keselarasan konten dan alat penyampaian 
dengan gaya belajar, maka akan lebih baik 
kapasitas siswa yang pada gilirannya akan 
memberi hasil yang lebih baik. 
 

2.2 User Interface 
 
Menurut Suteja[10] sebelum membuat 

rancangan user interface, sebaiknya memperhatikan 
faktor berikut:  
1. Bagaimana prinsip dasar sebuah user interface. 
2. Elemen apa saja yang diperlukan untuk 

menciptakan user interface yang handal.  
3. Bagaimana accessibilitynya. 
4. Dan bagaimana prospek pengembangannya di 

masa depan. 
2.3 User Interaction 

 

Proses penyatuan gaya berinteraksi dan 
penyajian informasi dalam suatu sistem informasi 
yang mudah dicerna oleh setiap orang bukanlah 
suatu hal yang mudah. Pada sistem informasi 
pendidikan, kebiasaan pola pembelajaran akademisi 
Indonesia dengan akademisi luar negeri pun 
berbeda. Hal ini juga dipengaruhi oleh budaya dan 
kebiasaan pengguna. Oleh karenanya konten yang 
didapat harus selalu menyesuaikan dengan 
perkembangan dalam hal adaptasi ilmu pengetahuan 
dan proses pembelajaran di Indonesia.  
2.4 Model E-Learning Adaptif 

Model sistem E-Learning adaptif menurut 
Brusilovsky dan Maybury [5], proses ini terdiri dari 
3 tahap yaitu: 
1. Proses awal merupakan pengumpulan 

data/informasi tentang profil pengguna, 
sehingga akan mendapatkan karakteristik 
pengguna sistem tersebut seperti apa.  

2. Proses membangun model pengguna, 
dihasilkan dari proses pengumpulan informasi 
profil pengguna yang dikategorikan, yang 
mendapatkan data sebagai berikut: Student’s 
behavior, Student’s Knowledge, Student’s 
achievement, Student's preferences. 

3. Proses model adaptasi yang bertujuan untuk 
Adaptive information resources, Adaptive 
navigational structure, Adaptive trail 
generation, Adaptive Contents selection, 
Adaptive goal selection. 

2.5 Metode/Teknik Evaluasi Sistem Informasi 
Berbagai macam model evaluasi yang sudah 

dikembangkan hingga saat ini, untuk mengukur 
penerimaan sebuah sistem informasi pada suatu 
lingkungan tertentu:  
1. TAM (Technology Acceptance Model) 

TAM adalah sebuah model yang dikembangkan 
oleh Davis dan Venkatesh [6] tentang bagaimana 
pengguna mau menerima dan menggunakan 
teknologi. Model ini lebih menitik beratkan pada 
pengukuran kemauan pengguna yang dipengaruhi 
oleh faktor kebermanfaatan dan kemudahan dalam 
menggunakan sebuah sistem informasi. Diyakini 
dengan adanya niat dari pengguna dalam menerima 
dan memanfaatkan sistem informasi hal tersebut 
akan semakin dapat mendukung optimalisasi 
sistem/teknologinya. 
2. EUC (End User Computing) Satisfaction  

Model ini dikembangkan oleh Doll and 
Torkzadeh’s pada tahun 1991. Model ini menitik 
beratkan pada pengukuran keberhasilan sistem 
informasi pada kepuasan end user terhadap aspek-
aspek dari teknologi seperti Konten, Akurasi, 
Format, Kemudahan, dan  Ketepatan Waktu [1]. 
3. TTF (Task Technology Fit)  

Pengukuran dengan model ini menitikberatkan 
adanya kesesuaian hubungan antara kebutuhan 
tugas, kemampuan individu dan teknologi yang 
digunakan untuk mendukung suatu pekerjaan, jika 
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salah satu tidak terpenuhi maka akan berakibat tidak 
optimalnya kinerja dari salah satu komponen 
tersebut [6]. Sehingga sebuah sistem informasi/ 
teknologi informasi hanya akan digunakan jika 
berfungsi dan bermanfaat bagi pengguna. Agar 
teknologi informasi memiliki pengaruh positif pada 
performa individu maka teknologi haruslah ter-
ulitilisasi dan memiliki sebuah kecocokan dengan 
kebutuhan pendukung pekerjaan [4]. 
4. Delone McLean Model  

Model ini menemukan bahwa kesuksesan 
Sistem Informasi (SI) dapat direpresentasikan oleh 
karakteristik kualitas sistem (System Quality), 
kualitas informasi (Information Quality) yang akan 
mempengaruhi intensitas penggunaan SI dan 
kepuasan pengguna. Intensitas penggunaan SI dan 
kepuasan pengguna akan mempengaruhi Individual 
Impact dan Individual Impact akan mempengaruhi 
Organizational impact [6]. 
5. HOT Fit (Human Organization Technology 

Fit) 
Model ini dikemukakan oleh Yusof M.M, Paul 

R.J, dan Stregioulas, L.K. Dasar pemikiran model 
ini berasal dari Model evaluasi sistem informasi 
DeLone McLean dan The MIT90s - IT – 
Organization Fit Model dari Scott Morton. Dalam 
kerangka kerja HOT Fit mencakup [14]: 

a. Faktor Organisasi dengan dimensi: Struktur 
dan Lingkungannya.  

b. Faktor kesesuaian antara manusia, organisasi 
dan teknologi. 

c. Hubungan 2 arah antara dimensi berikut ini: 
Kualitas informasi dan penggunaan sistem, 
Kualitas Informasi dan kepuasaan pengguna, 
Struktur dan Lingkungan, Struktur dan 
Keuntungan jaringan, Lingkungan dan 
Keuntungan Jaringan.  

 HOT Fit menggabungkan 3 komponen yang 
saling menyesuaikan yaitu manusia (Human), 
organisasi (Organization) dan teknologi 
(Technology). 

 
Gambar 1. Model Evaluasi Human Organization 

Technology-Fit (HOT-Fit) 
 

Fit dapat diukur dan dianalisa menggunakan 
sejumlah pengukuran yang didefinisikan dalam 3 
faktor tersebut termasuk di dalamnya kemudahan 

pengguna, kegunaan, relevansi, perilaku, pelatihan, 
kepuasan pengguna, budaya, perencanaan strategis, 
manajemen dan komunikasi. 3 faktor ini 
berhubungan dengan 8 dimensi kesuksesan sistem 
informasi yaitu System Quality, Information Quality, 
Service Quality, System Use, User Satisfaction, 
Structure, Environment dan Net benefit. Dimensi-
dimensi ini mempengaruhi satu dengan yang lain 
seperti: 

a. System Quality, Information Quality, Service 
Quality secara bersama-sama cenderung 
mempengaruhi System Use dan User 
Satisfaction. 

b. System Use dan Information Quality dapat 
saling mempengaruhi atau memiliki 
hubungan timbal balik satu sama lain. 

c. System Use dan User Satisfation dapat 
mempengaruhi degree of User Satisfaction. 

d. Environment dan Structure dapat 
mempengaruhi satu sama lain dan memiliki 
hubungan timbal balik. 

e. System Use dan User Satisfaction secara 
langsung memberikan pengaruh dan 
hubungan timbal balik terhadap Net benefit. 

f. Structure dan Environment secara langsung 
memberikan pengaruh dan hubungan timbal 
balik terhadap Net benefit. 

 
 

5. Pembahasan (Analisis Situasi E-Learning) 
 
Pembelajaran aktif merupakan proses 

membangun mental dan karakter siswa menjadi 
lebih mandiri dalam proses belajarnya. Siswa 
dituntut memiliki inisiatif untuk mencari sumber 
pengetahuan dan belajar bertanggung jawab atas 
keberhasilan diri sendiri dimana kemampuan ini bisa 
dimotivasi dengan adanya E-Learning. Menurut 
Helmy Anam [18], Head of Marketing 
Communication Department PT Acer Indonesia, 
setidaknya terdapat 3 kendala dalam penerapan E-
Learning di Indonesia, yaitu Kesiapan infrastruktur, 
Kesiapan dosen dan mahasiswa serta, Faktor 
budaya. 

Ditinjau dari faktor budaya, terdapat beberapa 
kebiasaan yang perlu dirubah agar kalangan 
akademis menjadi terbiasa dengan metode 
pembelajaran berbasis teknologi khususnya internet. 
Menurut Wahid [13], dalam pemakaian Internetpun 
terdapat perbedaan kondisi dimana penggunaan 
internet pada kaum wanita karena lebih 
menginginkan kemudahan penggunaannya 
dibandingkan dengan kaum laki-laki yang menitik 
beratkan pada kegunaan internet itu sendiri. Dari 
hasil ini dapat disimpulkan faktor dominan dalam 
proses E-Learning itu sendiri adalah faktor 
ketertarikan pengguna dan kebiasaannya dalam 
berinteraksi, proses pembelajaran serta konten yang 
terdapat dalam E-Learning itu sendiri. 
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Sistem E-Learning telah banyak dikembangkan 
oleh berbagai lembaga pendidikan di Indonesia 
khususnya universitas untuk menerapkan 
pelaksanaan pendidikan jarak jauh. Namun saat ini 
umumnya menyajikan presentasi materi yang sama 
untuk setiap pengguna karena menganggap bahwa 
karakteristik semua pengguna adalah homogen, 
padahal dalam kenyataannya setiap peserta didik 
mempunyai karakteristik yang berbeda dalam 
belajar, diantaranya adalah gaya belajar, tingkat 
kedewasaan, latar belakang, taraf pengetahuan, 
prestasi belajar dan lingkungan. Hal ini 
menyebabkan apa yang dipelajari kurang sesuai 
dengan karakteristik dari masing-masing peserta 
didik, sehingga apa yang diperoleh juga menjadi 
kurang optimal [5]. Adapun sifat dasar dari E-
Learning yaitu:  
a. Dapat diakses jarak jauh. 
b. Selalu memanfaatkan berbagai macam 

penerapan teknologi. 
c. Bahan ajar/Materi bersifat mandiri dan masa 

kini. 
d. Idealnya memiliki fasilitas interaktif dan 

memungkinkan interaksi antara trainer/pengajar 
dengan siswa/pengguna. 

e. Konten dari E-Learning harus lebih banyak 
bersifat materi latihan. 

f. Untuk mengaksesnya, hanya memerlukan 
komputer dan koneksi internet. 
Indonesia merupakan sebuah negara 

berkembang dimana faktor ekonomi masih menjadi 
faktor utama pendukung kemajuan  negara. Menurut 
D.H. Priatmoko [16], mengutip pernyataan Schuts 
dan Solow, menegaskan bahwa pendidikan 
merupakan faktor penting dalam pertumbuhan 
ekonomi melalui peningkatan kualitas sumber daya 
manusia.Artinya Pendidikan akan menentukan 
kualitas seorang manusia.  

Sayangnya pertumbuhan sektor pendidikan di 
Indonesia masih kalah cepat dibanding sektor  riil 
dalam menyerap kemajuan teknologi. Menteri 
Pendidikan Muhammad Nuh mengatakan, 
pengetahuan harus terus bergerak dan dapat 
dialirkan secara cepat sebagaimana halnya informasi 
tanpa harus kehilangan makna dan pengetahuan itu 
sendiri. "Pendidikan jarak jauh dan terbuka atau 
open and distance learning (ODL) adalah jawaban 
atas hambatan yang dimiliki banyak negara di dunia, 
seperti Indonesia [17].  

Penyebab sulitnya pengguna menggunakan E-
Learning/ penerapan sebuah teknologi di Indonesia 
adalah karena tingkat pendidikan yang masih rendah 
dan prioritas utama pembangunan nasional masih 
bertumpu pada pembangunan fisik, mengalahkan 
bidang pendidikan yang memiliki arti dan bersifat 
strategis serta dapat memperbaiki kehidupan negara 
ini [16]. Setiap lembaga pendidikan di Indonesia 
pasti memiliki pertimbangan sendiri dalam 
membangun sebuah E-Learning. Namun Faktor 

penting yang menjadi kesamaan dalam pertumbuhan 
E-Learning yang harus diwaspadai di Indonesia 
adalah Investasi, Budaya, Teknologi & Infrastruktur, 
Desain Materi [3]. Sebelum memutuskan untuk 
merubah proses pendidikan dari sistem konvensional 
menjadi sistem E-Learning, para penyusun 
kebijaksanan dibidang pendidikan perlu melakukan 
observasi dan mempertimbangkan beberapa hal 
antara lain: Biaya, Materi pembelajaran yang akan 
dimigrasi kedalam model E-Learning, Pemeriksaan 
efektivitas dari proses migrasi tersebut, Sumber 
Daya Manusia yang terlibat di dalamnya [8]. Untuk 
itu perlunya diadakan sebuah analisis kebutuhan dan 
evaluasi terus menerus dalam perkembangannya 
sehingga mencapai sebuah sistem informasi 
pembelajaran Online yang sesuai dengan kebutuhan 
lembaga pendidikan dan juga selaras dengan 
karakteristik pengguna. 

 
5.1 Analisis Model Evaluasi yang sesuai 
  

Berdasarkan analisis kualitatif pengklasifikasian 
karakteristik sistem E-Learning di Indonesia sesuai 
dengan pendapat para ahli, maka dilakukan analisis 
model evaluasinya adalah sebagai berikut: 
1. Penerapan E-Learning harus dalam format 

digital atau elektronik dan memanfaatkan media 
internet dimana hal ini dapat diukur dengan 
mengevaluasi kesesuaian antara Service Quality 
dan System Quality terhadap Structure dan 
Environment (Organization). 

2. Pembangunan E-Learning mempertimbangkan 
faktor desain yang menarik, user friendly dan 
membangkitkan minat belajar dimana hal ini 
dapat diukur dengan mengevaluasi pengaruh 
antara Information Quality, System Use dan 
User Satisfaction. 

3. Faktor penting dari E-Learning adalah interaksi, 
komunikasi dan realtime dimana hal ini dapat 
diukur dengan mengevaluasi kesesuaian antara  
System Quality, Information Quality, Service 
Quality terhadap User Satisfaction. 

4. E-Learning memberikan pengaruh besar pada 
pola pembelajaran aktif dimana hal ini dapat 
diukur dengan mengevaluasi pengaruh antara 
Net benefit terhadap Structure, Environment, 
System Use dan User Satisfaction. 

5. Penerapan E-Learning harus didukung oleh 
kesiapan organisasi, dimana hal ini dapat diukur 
dengan evaluasi kesesuaian antara Penerapan 
teknologi (System Use, Information System, 
Service Quality) dan Organisasi (Structure dan 
Environment).  

6. Ditinjau dari segi budaya E-Learning tidak 
menggantikan model pembelajaran 
konvensional tapi sebagai pelengkap dimana hal 
ini dapat diukur dengan mengevaluasi pengaruh 
antara Net benefit dengan Structure dan 
Environment. 
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7. Dukungan infrastruktur bagi penerapan E-
Learning di Indonesia belum merata, dimana 
hal ini dapat diukur dengan mengevaluasi 
kesesuaian antara Service Quality dengan 
Environment serta pengaruh timbal balik antara 
Structure dan Environment. 

8. Kualitas informasi yang diterima dari E-
Learning akan mempengaruhi kualitas 
pendidikan pengguna, dimana hal ini dapat 
diukur dengan mengevaluasi pengaruh antara 
Information Quality terhadap System Use yang 
nantinya akan berpengaruh langsung terhadap 
Net benefit.  

9. Ketidaksesuaian informasi maupun penerapan 
penggunaan E-Learning akan mempengaruhi 
minat belajar pengguna, dimana hal ini dapat 
diukur dengan mengevaluasi pengaruh antara 
Information Quality terhadap User Satisfaction 
yang akan mempengaruhi System Use. 

10. Mahal tidaknya penerapan E-Learning di 
dipengaruhi oleh model pembelajarannya dan 
disesuaikan dengan karakteristik pengguna, 
dimana hal ini dapat diukur dengan 
mengevaluasi pengaruh antara Net benefit 
terhadap Structure dan Environment. 

11. Model dan Konten sebuah E-Learning 
dipengaruhi oleh model pembelajaran, 
kurikulum yang diterapkan dan  karakteristik 
lembaga pendidikan, dimana hal ini dapat 
diukur dengan mengevaluasi pengaruh 
hubungan timbal balik antara Structure dan 
Environment. 

12. Aturan kebijakan IT di Indonesia dapat 
mempengaruhi kebijakan pada sebuah lembaga 
pendidikan dimana kebijakan pada lembaga 
pendidikan tersebut nantinya akan 
mempengaruhi konten, infrastrukur sistem dan 
pengguna E-Learning itu sendiri. Dimana hal 
ini dapat diukur dengan mengevaluasi pengaruh 
timbal balik antara Structure dan Environment, 
pengaruh antara Information Quality, System 
Quality dan Service Quality terhadap User 
Satisfaction. 

 
Dengan melihat hasil analisis kualitatif tentang 

pengklasifikasian karakteristik sistem E-Learning di 
Indonesia (12 karakter), yang kesemuanya dapat 
diukur dengan mengevaluasi menggunakan 8 
dimensi kesuksesan sistem informasi yaitu System 
Quality, Information Quality, Service Quality, 
System Use, User Satisfaction, Structure, 
Environment dan Net benefit. yang kesemuanya ada 
dalam kerangka kerja HOT Fit, maka model HOT 
Fit lah yang saat ini paling sesuai sebagai metode 
evaluasi pengukuran tingkat keberhasilan sistem 
pendidikan online di Indonesia, karena dalam model 
HOT Fit semua kebutuhan variabel untuk 
mengevaluasi sebuah sistem E-Learning yang sesuai 
dengan karakteristik dan kebutuhan di Indonesia 

dapat terakomodasi  (Penjelasan Konsep Model 
HOT Fit dan Skema Gambar 1.). 

Dengan melakukan evaluasi sistem informasi 
menggunakan model HOT-Fit pada sebuah sistem 
E-Learning di Indonesia dapat diperoleh hasil 
evaluasi yang paling baik dibanding kan penggunaan 
model lainnya. Karena model HOT-Fit 
menggabungkan dan menyelaraskan 3 komponen 
yang saling menyesuaikan yaitu manusia (Human) 
sebagai pengguna, organisasi (Organization) sebagai 
penyedia layanan sistem informasi dan teknologi 
(Technology) sebagai media pembelajaran. Sehingga 
sistem E-Learning yang adaptif terhadap kebutuhan 
lingkungannya kedepan semakin dapat memenuhi 
keinginan penggunanya. 
 
6. Kesimpulan 

 
Evaluasi sistem informasi merupakan suatu hal 

penting dalam daur hidup sebuah sistem. Sistem 
yang baik berasal dari pengembangan berdasarkan 
evaluasi kesuksesan secara berkesinambungan.  

 
Untuk mendapatkan hasil evaluasi yang 

maksimal, model/metode evaluasi harus dipilih 
secara tepat sesuai dengan karakteristik sistem yang 
dievaluasi. Sehingga pengembangan sistem menjadi 
semakin tepat sasaran dan tepat guna. 

 
Saat ini Model HOT Fit adalah model yang 

paling sesuai dalam mengevaluasi kesuksesan 
penerapan sistem E-Learning di Indonesia. Dengan 
terakomodasinya kebutuhan variabel evaluasi maka 
hasil yang didapatkan akan menjadi lebih akurat. 
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Abstrak 
Pada saat dilakukannya penelitian ini, sistem informasi pada PT. Telkom Jakarta untuk data sumber daya 
manusia, proses pengumpulan dan pengolahan datanya masih dilakukan secara manual. Penelitian ini berusaha 
merancang dan membangun Aplikasi HR-Tel terkomputerisasi dengan menggunakan model RAD (Rapid 
Application Development)  (Kendall, 2003) untuk pengembangan sistemnya. Aplikasi HR-Tel ini terdiri dari 
menu  Nota Berobat, Nota Pengantar Hamil, Paspor, Suket Jamsostek Hilang, SK Hilang, Taspen, dan suket. 
Berdasarkan hasil pengujian, dapat disimpulkan bahwa aplikasi HR-Tel telah berjalan sesuai tujuan 
pembuatannya. 
 

Kata kunci : HRD, data karyawan , Aplikasi HR-Tel 

 
 
 

1. Pendahuluan 
Perusahaan sebagai sebuah organisasi yang 

memiliki kecenderungan orientasi pada laba, pasti 
akan selalu membutuhkan sistem yang 
terkomputerisasi dalam mengumpulkan, menyimpan, 
dan memproses data untuk menghasilkan informasi 
yang dapat membantu proses bisnis pada perusahaan. 
Tanpa adanya sistem yang terkomputerisasi, 
perusahaan akan menghadapi kendala untuk 
mendapatkan informasi yang actual dan akurat. Hal itu 
dapat disebabkan oleh proses pengumpulan dan 
pengolahan data masih dilakukan secara manual. 
Dengan adanya bantuan dari sistem yang 
terkomputerisasi, maka informasi dapat dikelola 
dengan baik, dan dapat menciptakan efisiensi biaya. 

Dalam penerapan sistem terkomputerisasi, 
perusahaan membutuhkan komputer. Dengan 
komputer, maka informasi dapat diakses dan diperoleh 
dengan cepat, tepat dan akurat. Selain kemampuan 
dalam mengelola data menjadi informasi, komputer 
masih banyak kemampuan lain, seperti; kesanggupan 
untuk mengolah data dengan kecepatan tinggi, 
ketelitian yang dapat dipercaya, memiliki memory 
(daya ingat) yang tinggi, ready for use (tidak 
mengenal lelah). 

Dalam menghadapi segala persaingan bisnis 
banyak sekali faktor yang harus diperhatikan untuk 
menunjang keberadaan dari bisnis tersebut dalam 
persaingan industri yang cukup ketat. Salah satunya 
adalah factor sumber daya manusia. Banyak data 
tentang sumber daya manusia yang dapat diolah 
menjadi informasi yang berharga dalam mengelola 

sumber daya manusia yang terdapat di perusahaannya, 
sehingga performa perusahaan pun dapat ditingkatkan. 

Penelitian dengan cara survei tentang 
pengelolaan sumber daya manusia telah banyak 
dilakukan, seperti di antaranya: Ping et al. (2006) yang 
telah melakukan survei pada 640 pekerja di 42 
perusahaan yang menggunakan konsep 
organisasisosial capital, dapat memberikan dampak 
positif bagi perusahaan; Liu dan Chow (2007) juga 
melakukan survei pada 83 jaringan toko di China 
untuk memahami tentang konfigurasi struktur sumber 
daya manusia, sehingga dapat dirumuskan strategi 
yang baik dalam HRM (Human Resources 
Management); Lin  et al. (2007) mengadakan survei 
untuk memahami dampak dari kemajuan teknologi 
manufaktur pada manajemen sumber daya manusia 
dan struktur organisasi perusahaan; dan survei terbaru 
dilakukan oleh Sun (2010) yang menunjukan bahwa 
strategi manajemen sumber daya manusia yang 
berorientasi inovasi berkorelasi positif dengan 
perusahaan, baik dalam kinerja keuangan dan kinerja 
non-keuangan. 

Selain itu, terdapat beberapa jurnal yang juga 
membahas tentang sumber daya manusia, yaitu : 
“Technology management competences supporting the 
business strategy “ yang ditulis oleh Erosa& Arroyo 
(2009) yang menjelaskan tentang hubungan antara 
pelaksanaan strategi bisnis berkaitan dengan 
pengetahuan yang dimiliki oleh manajer tingkat 
puncak; Alonso et al. (2009) dalam makalahnya 
menjelaskan tentang pentingnya Information 
Technology bagi para eksekutif dalam menentukan 
strategi bisnis pada perusahaan; Harzallah et al. (2006) 

No Makalah : 326 
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membuat jurnal berjudul “Analysis and modeling of 
individual competencies: toward better management 
of human resources” yang menggunakan pendekatan 
umum untuk pengembangan sistem informasi 
kompetensi manajemen untuk memungkinkan 
manajemen kompetensi di semua tingkatan usaha 
kontrol (yaitu, strategis, taktis, dan operasional). 

Dengan banyaknya jurnal yang mengkaji 
tentang pengelolaan serta pengembangan sumber daya 
manusia membuktikan bahwa kajian tentang sumber 
daya manusia ini dapat memberikan banyak manfaat. 
Banyak informasi yang dapat diperoleh dari 
pengolahan data sumber daya manusia ini.  

Dari uraian singkat di atas sangat menarik 
untuk melakukan penelitian dan pembuatan Aplikasi 
HR-Tel pada PT. Telkom Jakarta Selatan dengan 
XAMPP versi 1.6.4 yang mencakup : Apache versi 
2.2.6 untuk web server, PHP versi 5.2.4 untuk bahasa 
pemrograman dan MySQL versi 5.0.54 untuk 
database. Serta memberikan solusi untuk menangani 
permasalahan tersebut dengan cara memberikan suatu 
usulan rancangan Sistem Informasi  dengan tema 
“Rancang Bangun Aplikasi HR-Tel pada PT. Telkom 
Jakarta Selatan”. 

  
2. Kerangka Teori 
2.1 RAD (Rapid Application Development) 

RAD atau pengembangan aplikasi cepat 
adalah pendekatan berorientasi objek untuk 
pengembangan sistem yang meliputi metode 
pengembangan serta perangkat lunak (Kendall, 2008). 
a. RAD merupakan alat digunakan untuk 

menghasilkan layar dan menunjukkan aliran 
keseluruhan aplikasi. 

b. Pengguna menyetujui rancangan dan 
menandatangani model visual.  

c. Implementasi kurang karena pengguna membantu 
untuk merancang aspek bisnis dari sistem.  

Tahapan RAD 
Ada tiga fase RAD, yaitu:  

a. Requirements planning (Perencanaan 
Persyaratan), yaitu: 
1. Pengguna dan analis bertemu untuk 

mengidentifikasi tujuan dari   aplikasi 
atau sistem. 

2. Berorientasi pada pemecahan masalah 
bisnis.  

b. RAD design workshop, yaitu: 
1. Fase desain dan menyempurnakan.  
2. Gunakan kelompok pendukung 

keputusan sistem untuk membantu 
pengguna setuju pada desain.  

3. Programmer dan analis dapat 
membangun dan menunjukkan 
representasi visual dari desain dan alur 
kerja pengguna.  

4. Pengguna menanggapi prototipe kerja 
aktual.  

5. Analis menyempurnakan modul 
dirancang berdasarkan tanggapan 
pengguna. 

c. Implementation (Penerapan), yaitu:  
1. Sebagai sistem yang dibangun, sistem 

baru atau sistem parsial diuji dan 
diperkenalkan kepada organisasi.  

2. Ketika membuat sistem baru, tidak perlu 
untuk menjalankan sistem yang lama 
secara parallel.  

 
Gambar 1. Tahapan RAD (Kendall, 2008) 

 
2.2 UML (Unified Modelling Language) 

Pada bagian sebelumnya, telah dibahas 
tentang pengembangan model drive yang di dalamnya 
terdapat pemodelan berorientasi obyek. Teknik 
pemodelan obyek menyajikan penggunaan metode dan 
notasi diagram yang sama sekali berbeda dengan 
teknik lainnya. UML merupakan pemodelan standar  
berorientasi obyek yang telah dikembangkan oleh 
Grady Booch, James Rumbaugh, dan Ivar Jacobson 
(Whitten, 2004). 

Menurut Jeffrey L. Whitten (2004) UML 
merupakan satu kumpulan konvensi pemodelan yang 
digunakan untuk menentukan atau menggambarkan 
sebuah sistem software yang terkait dengan obyek. 

 
3. Metode Penelitian 
3.1 Metode Pengumpulan Data 
Dalam mengumpulkan data untuk pengembangan 
sistem ini dilakukan dengan cara :  
1. Observasi  
2. Wawancara  
3. Studi Pustaka  
 
3.2 Metode Pembuatan Sistem 
Dalam pembuatan aplikasi HR-Tel, dengan 
menggunakan model RAD (Rapid Application 
Development) yang dikembangkan oleh James Martin 
pada tahun 1991 kemudian dikutip kembali oleh para 
ilmuan termasuk kendall .Tahap-tahap pengembangan 
sistem yang dilakukan, yaitu:  
1. Requirement Planning 
2. Desain workshop  
3. Implementation 
 
3.3 Kerangka Penelitian 
Dalam melakukan penelitian ini, peneliti melakukan 
tahapan-tahapan kegiatan dengan mengikuti rencana 
kegiatan yang tertuang dalam kerangka penelitian 
meliputi metode pengumpulan data dan metode 
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pengembangan sistem. Berikut ini dapat dilihat 
gambar 2 kerangka berpikir penelitian. 

 
Gambar 2 Kerangka Penelitian  

 
4. Hasil dan Pembahasan 
4.1 Requirement Planning 
1. Analisa Data 

Analisa data dilakukan untuk melihat 
kebutuhan user (pengguna) mengenai aplikasi yang 
akan dibuat. Analisa data kebutuhan userberdasarkan 
aplikasi ini adalah sebagai berikut : 
1. Menentukan objek dari sistem yang akan dibuat 
2. Mempelajari organisasi yang terkait 
3. Menganalisis output yang telah ada 
4. Mempelajari sistem yang telah berjalan 
 
2. Analisa Sistem 
Problem Domain 
Gambar 3 berikut menggambarkan Rich Picture untuk 
proses bisnis bagian HRD pada PT. Telkom Jakarta 
Selatan 

 

 

  

 

Gambar 3.  Rich Picture Proses Bisnis Bagian HRD PT. 
Telkom Jakarta Selatan 

System Definition 

Sistem Informasi Human Resource 
Development (HRD) PT. Telkom Jakarta Selatan 
adalah sistem informasi yang menggambarkan 
kegiatan proses bisnis pada bagian Human Resource 
Development (HRD) di PT. Telkom Jakarta Selatan. 
Kegiatan tersebut berupa pembuatan surat keterangan 
untuk izin dan nota dinas bagi para karyawan. 
Aplikasi ini dapat mempermudah admin dalam 

membuat surat keterangan dan nota dinas para 
karyawan yang jumlahnya ratusan orang. Selain dalam 
bentuk soft copy, aplikasi ini juga dapat menghasilkan 
surat keterangan dan nota dinas dalam bentuk hard 
copy hanya dengan cara mengklik icon print. 
 
4.2 Desain Workshop RAD 
1. Desain Sistem 

Usecase  Diagram 

Usecase diagram menggambarkan fungsionalitas 
yang diharapkan dari sebuah sistem yang 
ditekankan adalah “apa” yang diperbuat sistem, 
dan bukan “bagaimana”. Sebuah usecase 
merepresentasikan sebuah interaksi antara aktor 
dengan sistem. Usecase diagram HR Telkom 
dapat dilihat pada gambar 4 berikut. 

. 

Karyawan

Login

Nota Berobat

Nota Pengantar Hamil

Paspor

SuKet Jamsostek Hilang

SuKet SK Hilang

SuKet Taspen

SuKet

Update Data

Input Data

Login

Logout

Admin

Validation Manajer HRD

 

Gambar 4.  Use case Diagram 

State Diagram 

State diagram menggambarkan transisi dan perubahan 
keadaan (dari satu state ke state lainnya) suatu objek 
pada sistem sebagai akibat dari stimuli yang diterima. 
Pada umumnya state diagram menggambarkan class 
tertentu (satu class dapat memiliki lebih dari satu state 
diagram). Berikut gambar 5, 6, dan 7 menggambarkan 
state diagram untuk aplikasi HR Telkom. 
State Diagram Login 

username 
dimasukkan

password 
dimasukkan

tombol login 
ditekan

masukkan password

menekan tombol login

cek 
database

validasi username dan password

dicekdikembalikan

menu 
home aktif

berhasil

pesan gagal 
login aktif

gagal

masukkan username

 
Gambar 5.  State Diagram Login 

 
State Diagram Suket Jamsostek Hilang 
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menu suket jamsostek 
hilang aktif

menu suket jamsostek 
hilang pasif

masuk menu suket jamsostek hilang

pilih menu suket jamsostek hilang

tidak dipilih

keluar sistem

dipilih

keluar sistem  
Gambar 6. State Diagram Suket Jamsostek Hilang 

 
State Diagram Suket SK Hilang 

menu Suket 
SK Hilang aktif

menu Suket SK 
Hilang pasif

pilih menu suket SK hilang

masuk menu suket SK hilang tidak dipilih

dipilih

keluar sistem keluar sistem  
Gambar 7. State Diagram Suket SK Hilang 

 
Activity Diagram 

 Activity diagram menggambarkan berbagai 
alir aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang, 
bagaimana masing-masing alir berawal, decision yang 
mungkin terjadi, dan bagaimana mereka berakhir. 
Activity diagram juga dapat menggambarkan proses 
paralel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi. 
Activity diagram merupakan state diagram khusus, di 
mana sebagian besar state adalah action dan sebagian 
besar transisi ditrigger oleh selesainya state 
sebelumnya (internal processing). Berikut ini adalah 
activity diagram dari aplikasi HR-Tel di PT. Telkom 
Jakarta Selatan (Gambar 8, 9, dan 10) 
Activity Diagram Login  

menginput username dan 
password

menekan button 
login

validasi 
database dicek

muncul pesan 
gagal login

masuk menu 
home

validasi berhasil

validasi gagal

 

Gambar 8. Activity Diagram Login  

Activity Diagram Suket Jamsostek Hilang 

pilih menu suket 
jamsostek hilang

masukkan NIK tekan tombol 
submit

klik nama 
pegawai

muncul surat keterangan 
jamsostek hilang

 

Gambar 9. Activity Diagram Suket Jamsostek Hilang 

Activity Diagram Suket SK Hilang 

pilih menu SK 
hilang

masukkan NIK tekan tombol 
submit

klik nama 
pegawai

muncul surat 
keterangan SK hilang

 

Gambar 10. Activity Diagram Suket SK Hilang 

Sequence Diagram 

Sequence diagram menggambarkan interaksi antar 
objek di dalam dan di sekitar sistem (termasuk 
pengguna, display, dan sebagainya) berupa message 
yang digambarkan terhadap waktu. Sequence diagram 
terdiri atar dimensi vertikal (waktu) dan dimensi 
horizontal (objek-objek yang terkait). Berikut ini 
adalah sequence diagram dari aplikasi HR-Tel di PT. 
Telkom Jakarta Selatan (Gambar 11, 12, dan 13) 
Sequence Diagram Login 

user
karyawan

1. tampilkan form login ()

2. form login tampil ()

3. masukkan username ()

4. masukkan password ()

6. pesan sukses/gagal ()

5. validasi username dan password

 

Gambar 11 Sequence Diagram Login 

Sequence Diagram Suket Jamsostek Hilang 
 : User

suket karyawan

1. tampilkan form menusuket jamsostek hilang ()

2. form menu suket jamsostek hilang tampil ()

3. masukkan NIK ()

8. klik nama yang akan dibuatkan 
suket jamsostek hilang ()

12. suket jamsostek hilang tampil ()

4. mencari data sesuai NIK  ()

5.cek data ()

6. menampilkan nama pegawai ()

7. menampilkan nama pegawai ()

9. mencari data yang dibutuhkan 
sesuai dengan nama ()

11. menampilkan data yang dibutuhkan ()

10. cek data ()

 

Gambar 12. Sequence Diagram Suket Jamsostek Hilang 

Sequence Diagram Suket SK Hilang 

 : User
suket karyawan

1. tampilkan form menu suket SK hilang ()

2. form menu suket SK hilang tampil ()

3. masukkan NIK ()

8. klik nama yang akan dibuatkan suket SK 
hilang ()

12. suket SK hilang tampil ()

4. mencari data sesuai NIK  ()

5. cek data ()

6. menampilkan nama pegawai ()

7. menampilkan nama pegawai ()

9. mencari data yang dibutuhkan 
sesuai dengan nama ()

11. menampilkan data yang dibutuhkan ()

10. cek data ()

 

Gambar 13. Sequence Diagram Suket SK Hilang 
 

2. Desain Database 

Class Diagram 
Class diagram adalah tools yang digunakan untuk 
pembuatan database Diagram ini 
menggambarkan hubungan antar kelas-kelas yang 
dibutuhkan dalam database. Berikut ini adalah 
class diagram dari aplikasi HR-Tel di PT. Telkom 
Jakarta Selatan (Gambar 14): 
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Gambar 14.  Class Diagram 

3. Desain  Interface 

Perancangan Menu Utama 
Perancangan menu utama merupakan pusat dari 
penggunaan aplikasi ini dimana user harus melalui 
menu utama sebelum dapat mengakses menu login. 
Dalam aplikasi ini, user terdiri dari admin, manajer, 
dan karyawan 
 
4.3 Implementasi 
1. Pembuatan Sistem 

Setelah tahap workshop design selesai, maka 
tahap selanjutnya adalah mengimplementasikan hasil 
rancangan tersebut. Dalam mengimplementasikan 
sistem dengan menggunakan XAMPP versi 1.6.4 yang 
mencakup : Apache versi 2.2.6 untuk web server, PHP 
versi 5.2.4 untuk bahasa pemrograman dan MySQL 
versi 5.0.54 untuk database. Selain itu juga 
menggunakan macromedia dreamweaver CS3 sebagai 
software dan Rational Rose 2002. Selain itu juga 
sarana pendukung yang diperlukan agar sistem dapat 
berjalan sesuai harapan. 

1. Perangkat Keras (Hardware) 
A. Server 

1. Processor : setara dengan Pentium 
IV atau ke atas. 

2. Memory : Minimal 256 MB atau 
lebih. 

3. Hardisk : 80 GB. 
4. VGA Card : 32 MB. 
5. Monitor : LCD 

B. Client 
Spesifikasi sistem operasi dan perangkat 

lunak yang mendukung adalah sebagai 
berikut: 
a) Server 

1. Windows XP/Vista/7 
2. Xampp version 1.6.4 yang 

mencakup: Apache versi 2.2.3 dan 
MySQL version 5.0.54. 

3. Browser : Mozilla Firefox, google 
chrome. 

b) Client 
1. Windows XP/Vista/7 

2. Browser : Mozilla Firefox, google 
chrome. 

Fitur Aplikasi  
Fitur yang ada di dalam Aplikasi HR-Tel 

antara lain, informasi yang disajikan dalam bentuk 
yang lebih disesuaikan dengan keinginan divisi HRD 
PT. Telkom Jakarta Selatan yang akan mengakses 
sistem tersebut. Fitur-fitur yang ada pada Aplikasi 
HR-Tel antara lain: 

1. Manajer HRD 
Login/logout, Input , Update, Validation 

2. Admin 
Login/logout, Input, Update  

3. Karyawan  
Login/Logout, View Nota Pengantar 
Berobat, View Nota Pengantar Hamil, 
View Paspor, View Surat Jamsostek 
Hilang, View Suket SK Hilang, View 
Suket Taspen, View SuKet 

 
2.  Testing  

Setiap program menjalani pengujian secara 
pribadi untuk memastikan bahwa program yang telah 
kita buat bisa bebas dari kesalahan (bug), walaupun 
tidak menutup kemungkinan masih terjadi sedikit bug 
atau tidak 100% bebas dari bug, namun pengujian ini 
setidaknya bisa meminimalisasi kesalahan yang akan 
terjadi. 

Pada tahap ini, menggunakan metode 
pengujian unit dengan pendekatan black-box testing. 
Pengujian dengan Black-box testing yang dilakukan 
untuk memperlihatkan bahwa fungsi-fungsi bekerja 
dengan baik dalam arti masukan yang diterima dengan 
benar dan keluaran yang dihasilkan benar-benar tepat, 
pengintegrasian dari eksternal data berjalan dengan 
baik. Cara pengujian yang dilakukan dengan 
menjalankan sistem dan melakukan input data serta 
melihat output-nya apakah sesuai dengan proses yang 
diharapkan. 
3. Display Hasil 
Berikut ini gambar 15, 16, 17, dan 18 display hasil 
dari aplikasi HR-Tel di PT. Telkom Jakarta Selatan. 

Tampilan Menu Login 

 
Gambar 15. Menu Login 

 
Tampilan Menu Home 

 

admin

id_admin

input()
update()
delete()

manajer HRD

id_man

validation()
input()
update()
delete()

suket

id_suket
NIK
nama_karyawan
tgl_mulai_kerja
nama_posisi
nama_loker
ket_validasi

view()
edit()

paspor

id_paspor
NIK
nama_karyawan
nama_anggota_keluarga
jabatan
tempat_tgl_lahir_karyawan
tempat_tgl_lahir_keluarga
alamat_kantor
ket_validasi

view()
edit()

nota

id_nota
NIK
nama_karyawan
nama_keluarga
band_posisi
kode_posisi
jabatan
tempat_lahir_karyawan
tempat_lahir_keluarga
tgl_lahir_karyawan
tgl_lahir_keluarga
ket_validasi

view()
edit()

keluarga

id_keluarga
NIK
nama_anggota_keluarga
tgl_lahir_anggota_keluarga
tempat_lahir_keluarga
tgl_lahir_keluarga

search()
view()

1 1..*1 1..* 1..*1 1..*1

karyawan

NIK
nama_karyawan
tempat_lahir_karyawan
tgl_lahir_karyawan
tgl_mulai_kerja
tgl_berhenti_kerja
loker
band_posisi
kode_posisi
jabatan

search()
view()

11..* 11..*

1..*

1..*

1..*

1..*

1..*

1

1..*

1

1

1..*

1

1..*

user

NIK
password
hak_akses

login()

11 11
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Gambar 16. Menu Home 
Tampilan Menu Update 

 
Gambar 17. Menu Update 

Tampilan Menu Validasi 

 
Gambar 18. Menu Validation 

 
5.  Simpulan 

 
Berdasarkan uraian dan pembahasan 

sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan bahwa:  
1. Dibangun aplikasi HR-Tel dengan 

menggunakan metode Rapid Application 
Development (RAD) dan Unified Modelling 
Language (UML) sebagai tool analisis dan 
desain aplikasi serta menggunakan XAMPP 
dan MySQl untuk bahasa pemrogramannya. 

2. Pengguna pada aplikasi HR-Tel ini adalah 
Manajer HRD, Admin dan Karyawan 

3. Dengan adanya Aplikasi HR-Tel dapat 
mempermudah perusahaan, terutama bagian 
HRD dalam mengakses informasi secara 
efektif dan efisien, sehingga membantu 
dalam proses pembuatan surat dan nota untuk 
seluruh karyawan. 

4. Aplikasi HR-Tel yang melakukan pencarian 
data secara terkomputerisasi, sehingga dapat 
mempercepat kinerja divisi HRD dalam 
memberikan pelayanan kepada seluruh 
karyawan. Pembuatan surat/nota sebelum 
menggunakan aplikasi ini, membutuhkan 
waktu sampai hampir satu minggu. Namun, 
setelah menggunakan aplikasi ini, pembuatan 
surat/nota hanya butuh waktu 1 hari. 
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Abstrak 

Dalam operasional ERP, proses bisnis yang telah dieksekusi disimpan dalam database yang disebut dengan 
process logs. Pemanfaatan process logs dengan jumlah  ribuan menjadi alternatif untuk menggali informasi dan 
mengevaluasi proses bisnis yang sudah ada. Sejumlah pilihan metode dalam process mining diantaranya adalah 
algoritma alpha, algoritma alpha+, metode regresi logistik dan algoritma fuzzy miner. Mining models/rules akan 
menggambarkan urutan aktivitas-aktivitas. Dalam penelitian ini, digunakan metode regresi logistik untuk 
mengklasifikasi event dari suatu process logs apakah merupakan direct successor. Klasifikasi event ini penting 
untuk menggambarkan urutan event pada transaksi bisnis sehingga representasi proses dalam workflow menjadi 
sesuai. Dengan melakukan transformasi data process logs menjadi tabel Dependency/Frequency, selanjutnya 
dilakukan pemodelan regresi logistik dengan 1 variabel dependent dan 3 variabel dependent. Variabel dependent 
adalah nilai kebenaran dari Direct Successor (DS)  dan 3 variabel independent adalah Local Metric (LM), Global 
Metric (GM) dan Causality Metric (CM). Model terbaik diperoleh dengan hanya melibatkan satu variabel 
independent yaitu variabel LM dengan persamaan : log (probabilitas_DS) =  dengan 
akurasi hasil klasifikasi 98.4%. 
 
Kata kunci : process logs, process mining, regresi logistik, Direct Successor. 
 
 
 
1. Pendahuluan  

Dalam operasional ERP perusahaan, proses 
bisnis yang telah dieksekusi biasanya disimpan 
dalam database. Catatan ini dinamakan Process 
Logs, yaitu dokumentasi dari semua aktivitas yang 
berkaitan dengan proses bisnis yang telah dieksekusi 
oleh user tertentu dalam waktu tertentu[1].  

Pemanfaatan Process Logs dari transaksi bisnis 
dengan jumlah ribuan menjadi alternatif untuk 
menggali informasi dan mengevaluasi proses bisnis, 
yang disebut dengan process mining. Luaran dari 
process mining  a.l. dalam bentuk grafikal Petri net 
yang kemudian dapat digunakan sebagai salah satu 
dasar dari proses perekayasaan ulang proses bisnis 
ERP sehingga menjadi lebih efisien[1, 3]. 

Ada sejumlah pilihan metode dalam process 
mining, diantaranya adalah algoritma alpha, 
algoritma alpha+, algoritma regresi logistik, 
algoritma fuzzy miner, dan lain-lain sehingga 
menghasilkan mining models/rules yang 
menggambarkan urutan aktivitas-aktivitas [3, 4].  

Dalam penelitian ini, digunakan metode regresi 
logistik untuk mengklasifikasi event dari suatu 
process logs apakah merupakan direct successor 
(DS). Klasifikasi event ini penting untuk 
menggambarkan urutan event pada transaksi bisnis 

ERP sehingga representasi proses dalam workflow 
ataupun petri-net menjadi sesuai[3]. 

Pendekatan regresi logistik pada kasus ini 
sesuai dikarenakan sifatnya yang mampu mengatasi 
variabel respon yang bersifat dikotomis, dalam hal 
ini mengklasifikasikan sejumlah event atas 2 kelas, 
yaitu direct successor bernilai True (T) atau False 
(F).Selanjutnya model digunakan untuk melakukan 
klasifikasi event dan diukur akurasinya [3]. 

 
2. Tujuan dan Studi Kasus 

Tujuan dari penelitian adalah mengklasifikasi 
suatu  task/event dalam process logs  merupakan 
direct succesor atau bukan dengan menggunakan 
pendekatan model regresi logistik. Klasifikasi ini 
dapat dimanfaatkan untuk menemukan struktur 
workflow logs atau petrinet yang sesuai pada proses 
bisnis kasus ERP yang diteliti. 

Studi kasus dari penelitian ini adalah process 
logs pencatatan transaksi pada kasus “Repair 
example” data uji telekomunikasi yang diperoleh 
dari http://www.cs.bham.ac.uk/ ~pxw869/papers/ 
MSc/sem1_miniproj.pdf dengan 11.855 baris proses 
[6]. 

 
 

No Makalah : 327
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3. Dasar Teori 
3.1 Process Mining dan Klasifikasi  

Process mining adalah area yang lebih spesifik 
dari data mining, berfokus untuk menemukan 
karakteristik proses. Process mining didefinisikan 
sebagai "metode untuk proses memilah proses 
terstruktur dari satu set eksekusi nyata" ((Wil van 
der, 2004).  

Klasifikasi data adalah suatu proses yang 
menemukan properti-properti yang sama pada 
sebuah himpunan obyek di dalam sebuah basis data, 
dan mengklasifikasikannya ke dalam kelas-kelas 
yang berbeda menurut model klasifikasi yang 
ditetapkan. Untuk membentuk sebuah model 
klasifikasi, suatu sampel basis data diperlakukan 
sebagai training set, di mana setiap tupel terdiri dari 
himpunan yang sama yang memuat atribut yang 
beragam untuk tupel-tupel yang terdapat dalam 
suatu basis data yang besar. Setiap tupel 
diidentifkasikan dengan sebuah label atau identitas 
kelas. 
 
3.2 Process logs dan Direct Successor 

Process logs merupakan catatan transaksi terdiri 
atas banyak event/task yang saling berelasi, sesuai 
gambar 1 [1]. 
Jika W merupakan workflow dari process logs 
terhadap T, . Jika  
  jika dan hanya jika terdapat trace 

 dan  sedemikian 
hingga   dan  dan . Relasi ini 
mendeskripsikan task muncul dalam urutan 
sekuensial.  
  jika dan hanya jika  dan 

. Relasi ini mendeskripsikan hubungan 
kausalitas langsung. 
  jika dan hanya jika  dan . 
Relasi ini Hubungan ini memberikan pasangan 
transisi yang tidak pernah mengikuti satu sama lain 
secara langsung. Ini berarti bahwa ada hubungan 
kausal langsung dan paralelisme tidak mungkin. 

  jika dan hanya jika  dan 
. Relasi ini mengindikasikan adanya 

potensi paralelisme. 

 
Gambar  1. Process model berkaitan dengan 

workflow logs. 

B disebut  successor  A jika dan hanya jika 
terdapat  dan 

sedemikian hingga  W dan  
ti=a and ti+1=b. Pada gambar 1,  A >WF, F >WG, B 
>WC, H >WG, dan seterusnya. 

Sedangkan Direct succession relation, misalnya 
W adalah workflow log melewati T, sedemikian 
hingga.  dan   . Maka B disebut 
directly succeeds A (dinotasikan dengan  ) 
jika memenuhi salah satu syarat [3]: 
1. (A>B) > 0 dan (B>A) = 0 

atau 
2. (A>B) > 0 dan (B>A) > 0 dan ((A>B) – (B>A) 

),  > 0. 
 

3.3 Local Metric, Global Metric dan Causality 
Metric 

Local Metric (LM) digunakan untuk 
mengetahui kecenderungan relasi antara dua task 
dengan cara membandingkan magnitude antara 
(A>B) dengan (B>A) dengan persamaan 1.  

.................................(1) 

Dimana   dan 
. 

Jika Local Metric hanya membandingkan magnitude 
dari dua event tanpa mempertimbangkan 
perbandingan event tersebut dengan jumlah event 
pada event log secara keseluruhan, Global Metric 
bekerja dengan prinsip tersebut [3]. GM 
membandingkan dua buah event dengan acuan 
jumlah event pada event log secara keseluruhan. 
Rumus GM sesuai persamaan (2). 

.........(2) 

Dimana #L adalah jumlah event keseluruhan dalam 
log, #A adalah jumlah semua event A dalam log dan 
#B adalah jumlah semua event B dalam logs. 

Dalam sebuah workflow, ketika ada task A 
yang terjadi sesaat setelah task B terjadi ada sebuah 
kemungkinan bahwa task A menyebabkan terjadinya 
task B. CM dihitung dengan cara sebagai berikut,  
jika task B terjadi setelah task A dan n menunjukkan 
jumlah task yang terjadi antara task A dan task B, 
maka nilai CM akan ditambah dengan faktor , 
dimana  adalah causality factor dengan nilai antara 
0 sampai 1 [1]. 

Sebaliknya ketika task B terjadi sebelum task A 
nilai CM berkurang sebesar . Setelah semua log 
diproses, nilai CM dibagi dengan nilai yang paling 
minimum antara frekuensi task A keseluruhan dan 
frekuensi task B secara keseluruhan. Nilai 
maksimum CM adalah 1. 
 
3.4 Regresi Logistik 

Regresi logistik adalah model regresi yang 
digunakan untuk menyelesaikan kasus regresi 
dengan variabel dependent berupa data kualitatif 
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bernilai dikotomis dengan satu atau lebih variabel 
independent. Persamaan model regresi logistik 
dituliskan sebagai berikut: 

  xg j )3...(..22110 pjpjjj xxx  

dengan  xg j  merupakan variabel dependent yang 

berupa variabel kategori dengan skala pengukuran 

nominal, px menyatakan variabel independen, dan 

jp  adalah parameter [3]. 

Metode yang digunakan untuk mengestimasi 
parameter model regresi logistik pada penelitian ini 
adalah metode maksimum maximum likelihood. 
Persamaan likelihood pada regresi logistik 
merupakan persamaan nonlinear dalam parameter 

koefisien regresi jp , yaitu: 

 

 
sehingga untuk menyelesaikan persamaan tersebut 
sampai diperoleh nilai estimasi parameternya 
digunakan algoritma Newton Raphson. Kemudian 
setelah diperoleh estimasi parameter, dilakukan uji 
taraf nyata parameter menggunakan Uji rasio 
likelihood dan uji Wald. 

 
 

4. Uji coba dan Evaluasi 
Sebagai data uji coba, digunakan data process 

logs “RepairExample” yang merupakan catatan 
transaksi dari perusahaan telekomunikasi dengan 
11.855 proses dan 8 task, sesuai tabel 1. 

 
Tabel 1. Process logs 11.855 proses 

Task Tme log 

1 1970-01-02T12:23:00.000+01:00 

2 1970-01-02T12:23:00.000+01:00 

2 1970-01-02T12:30:00.000+01:00 

3 1970-01-02T12:31:00.000+01:00 

3 1970-01-02T12:49:00.000+01:00 

4 1970-01-02T12:49:00.000+01:00 

4 1970-01-02T12:55:00.000+01:00 

5 1970-01-02T13:10:00.000+01:00 

6 1970-01-02T13:10:00.000+01:00 

1 1970-01-01T11:09:00.000+01:00 

2 1970-01-01T11:09:00.000+01:00 

2 1970-01-01T11:15:00.000+01:00 

7 1970-01-01T11:35:00.000+01:00 

7 1970-01-01T11:42:00.000+01:00 

..... .................................................. 
 

Dari tabel 1, ditransformasi menjadi tabel 
perhitungan successor untuk memperoleh tabel 
dependency/frequency (DF) sesuai tabel 2 yang 
terdiri atas 64 kombinasi event/task. Dari 
perhitungan jumlah event A (#A) sampai dengan 
perhitungan (A>>>B), dibuat tabel perhitungan LM, 
GM, CM dan DS sesuai dengan persamaan dan 
definsi pada sub bab 3.2 dan 33 dengan jumlah baris 
64 kombinasi event yang ditunjukkan pada tabel 3. 

  
Tabel 2. Pembentukan tabel D/F 

A B #A #B (A>B) (B>A) 

Register Register 1104 1104 0 0 

Register 
Analyze  

1104 2208 0 1104 

Register 
Repair  

1104 1449 2 0 

Register 
Test  

1104 3016 75 0 

Register 
Inform 

1104 1102 27 0 

Register 
Archive  

1104 1000 999 0 

Register 
Simple 

1104 1570 0 0 

Register 
Restart  

1104 406 0 0 

Analyze  Register 2208 1104 1104 0 

Analyze  
Analyze  

2208 2208 1104 1104 

Analyze  
Repair  

2208 1449 0 528 

Analyze  
Test  

2208 3016 0 0 

Analyze  
Inform 

2208 1102 0 155 

Analyze  
Archive  

2208 1000 0 0 

Analyze  
Simple 

2208 1570 0 421 

........... 
......... 

.... ..... .... .... 

 
Dengan pembentukan tabel 3, langkah 

selanjutnya adalah melakukan pemodelan regresi 
logistik dengan DS sebagai variabel dependent dan 
LM, GM dan CM sebagai variabel independent. 
 

Tabel 3. Variabel dependent dan Independent 

A B CM LM GM DS 

Register Register 0 0 0 F 

Register Analyze -1,26 0 -0,5 F 

Register Repair -0,26 0,13 0,00138 T 

Register Test 0,06 0,96 0,024867 T 

Register Inform  0,05 0,9 0,024501 T 

Register Archive 0,67 0,99 0,999 T 

Register Repair  -0,27 0 0 F 

Register Restart  0,05 0 0 F 

Analyze Register 1,26 0,99 0,5 T 

Analyze Register 0 0,48 0 F 

Analyze Analyze -0,34 0 -0,18219 F 

Analyze Repair 0,005 0 0 F 

Analyze Test 0,04 0 -0,07033 F 

Analyze Inform 0,94 0 0 F 
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Analyze 
Archive  

-
0,307 0 -0,13408 F 

Analyze Repair 0,06 0 0 F 

Analyze Restart 0,26 0 -0,00138 F 

....... ....... .... .... .... .... 
 
Langkah untuk membuat model regresi logistik 

dijelaskan dengan diagram alir pada gambar 2 untuk 
memperoleh persamaan yang dikehendaki pada (3) 
dan (4). 
 

 
Gambar 2. Diagram alir 

 
Tabel 4. Korelasi antar var. independent 

 LM GM CM 

LM Pearson  1 .618** .615**

Sig. (2-tailed)  .000 .000

N 64 64 64

CM Pearson  .618** 1 .835**

Sig. (2-tailed) .000  .000

N 64 64 64

GM Pearson  .615** .835** 1

Sig. (2-tailed) .000 .000  

N 64 64 64

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
Dari analisis korelasi untuk variabel 

independent, yaitu LM, GM dan CM diperoleh hasil 
bahwa antar variabel saling berkorelasi 

(multicolinearity), sesuai tabel 4. Pada kasus ini, 
pemodelan regresi logistik harus dilakukan dengan 
memilih variabel yang paling tepat sebagai variabel 
independent dari model. Untuk itu, metode seleksi 
variabel backward likelihood Ratio (LR) dan Wald 
digunakan untuk mendapatkan model terbaik.   

 
Model awal dari regresi logistik yang diajukan, 

yaitu: 
  

Kemudian, hasil dari penerapan metode seleksi 
variabel untuk memperoleh model terbaik dari model 
awal, diperoleh bahwa variabel LM yang terpilih 
sebagai variabel predictor dalam regresi logistik. Hal
ini ditunjukkan hasil pemodelan pada tabel 5 dan 
pada tabel 6 ditunjukkan bahwa variabel GM dan CM 
tidak signifikan sebagai predictor.  

Model klasifikasi untuk DS berdasarkan hasil di 
atas mempunyai persaman:  

 

 
 

Tabel 5. Model Regresi Logistik dengan 
Pemilihan Variabel Independent 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 
1a 

LM 9.783 3.012 10.550 1 .001 17735.694

Const -5.087 1.546 10.827 1 .001 .006

 
Tabel 6. Variabel Independent yang dikeluarkan dari 

model 
 Score df Sig. 

Step 1 Var GM 1.257 1 .262

CM .005 1 .942

Overall Stat 2.066 2 .356

 
Berdasarkan persamaan (6), maka apabila 

digunakan untuk klasifikasi 64 event/task, diperoleh 
bahwa tingkat akurasi mencapai 98.4%, sesuai hasil 
pada tabel 7. 

 
Tabel 7. Akurasi hasil klasifikasi  

 

Observed 

Predicted 

 Direct Successor
Percentage

 Correct  False True 

 Direct Successor False 45 0 100.0

True 1 18 94.7

Overall    98.4

 
 

5.  Kesimpulan 
 

1. Direct Successor (DS) untuk suatu task dapat 
ditentukan dengan menggunakan model regresi 
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logistik dengan terlebih dahulu melakukan 
sejumlah proses transformasi dari process logs. 

2. Dengan menggunakan 3 variabel independent, 
yaitu LM, GM dan CM, terjadi kasus 
multicolinearity sehingga diperlukan modifikasi 
persamaan awal dari regresi logistik untuk 
klasifikasi event/task. 

3.  Dengan menggunakan metode seleksi variabel, 
diperoleh hasil bahwa variabel predictor yang 
tepat untuk melakukan klasifikasi event apakah 
merupakan direct successor adalah variabel 
LM. 

4. Hasil pemodelan regresi logistik ini merupakan 
model klasifikasi event dan dapat dimanfaatkan 
untuk analisis Petrinet atau workflow logs yang 
sesuai pada proses bisnis kasus ERP yang 
diteliti. 
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Abstrak 

Router memegang peranan yang sangat penting dalam jaringan komputer, sehingga kondisinya harus dipantau 
untuk mengetahui sejak dini jika kerusakan terjadi pada router tersebut.  Sehingga tidak mengganggu stabilitas 
jaringan. Untuk memudahkan administrator jaringan dalam memantau kondisi router, maka diperlukan suatu 
sistem peringatan dini yang dapat diakses lebih mudah dan cepat, yaitu melalui piranti yang selalu dibawa oleh 
administrator, yaitu handphone.  Penelitian ini penulis tentang pembangunan suatu sistem manajemen jaringan 
secara online berbasis PHP dan protokol Simple Network Management Protocol (SNMP) menggunakan 
handphone dengan sistem operasi Android. Sistem ini memanfaatkan parameter MIB untuk mendapatkan 
kondisi teraktual dari router yang dipantau. Apabila terdapat suatu kondisi yang mengkhawatirkan, sistem akan 
menginformasikan kepada pengguna/admin. Hasil uji coba menunjukkan bahwa sistem ini dapat menampilkan 
objek-objek yang dimonitor pada handphone dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan berfungsinya sistem 
monitor dengan baik dan informasi yang ditampilkan adalah akurat dan aktual. 
 
Kata kunci : SNMP, agen, manajer, MIB 
 
 
 
 
1.  Pendahuluan 
 
 Salah satu hasil dari perkembangan 
teknologi selular ini adalah lahirnya telepon seluler 
yang sistem operasinya menggunakan Android. 
Android merupakan sistem operasi telepon seluler 
yang berbasis Linux. Android menyediakan 
platform terbuka bagi para pengembang untuk 
menciptakan sistem untuk digunakan oleh 
bermacam peranti bergerak, oleh karena itu 
Android memiliki komunitas besar pengembang 
program sistem.  
 Jaringan komputer merupakan suatu 
jaringan yang harus dijaga kestabilan 
operasionalnya. Permasalahan yang muncul dalam 
operasional sehari-hari pada suatu jaringan akan 
mengakibatkan kerugian pada pihak pengguna. 
Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah yang 
dihadapi dan agar jaringan tetap stabil, maka 
diperlukan suatu manajemen jaringan yang baik.
 Tujuan dari pengembangan manajemen 
jaringan adalah memanfaatkan sumber daya yang 
terdapat pada suatu jaringan komputer seefisien 
mungkin. Diharapkan dengan adanya pemantauan 
jaringan, jaringan akan mudah dipantau 
aktifitasnya. 

 Pada penelitian ini, dikembangkan sistem 
monitoring online ini menggunakan interface untuk 
memonitor router jaringan lokal secara real time 
menggunakan protokol SNMP [1]. Dengan adanya 
sistem monitoring jaringan menggunakan piranti 
bergerak, akan mempermudah bagi administrator 
jaringan dalam mengetahui status suatu link dan 
perangkat yang terhubung pada jaringan lokal 
tersebut. 
 Pada penelitian sebelumnya, 
dikembangkan sistem monitoring mengenai kondisi 
router jaringan dengan menggunakan piranti yang 
menggunakan sistem operasi Linux Mandriva 
Limited Edition 2005 [4], sedangkan pada 
penelitian yang serupa menggunakan teknologi 
PYTHON-FUSE [3]. Pada penelitian ini akan 
dikembangkan sistem monitoring yang 
diimplementasikan pada CISCO router. 
  
2  TCP/IP 
 TCP/IP merupakan protokol jaringan 
komputer terbuka dan dapat menghubungkan  
berbagai jenis perangkat keras dan lunak. TCP 
terdiri beberapa layer atau lapisan yang memiliki 
fungsi tertentu dalam komunikasi data. Setiap 
fungsi dari layer selain dapat bekerjasama dengan 
layer pada tingkat lebih rendah atau lebih tinggi, 

No Makalah : 328
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juga dapat berkomunikasi dengan layer sejenis 
pada remote host (peering).  
 Dokumen TCP/IP ditulis dalam bentuk 
public document IEN dan RFC [2]. IP dibagi atas 
kelas network A,B, dan C. Sedangkan kelas D 
untuk keperluan reverse IP yang boleh diabaikan. 
IP ditulis dalam bilangan desimal dari 0 sampai 
255. Data yang mengalir antar layer atau antar host 
dienkapsulasi dan diberi header agar dapat diproses 
pada tiap layer. Sebuah host tidak mengetahui 
alamat IP gateway di network lain, tetapi data tetap 
mengalir ke host tujuan di network lain melalui 
gateway networknya setelah diberi penentuan 
routing alamat IP.  

Arsitektur	Protokol	TCP/IP	
 TCP/IP yang berkembang berupa protokol 
dengan lapisan-lapisan yang memiliki 
fungsionalitas: 
1. Lapisan sistem, terdiri dari sistem dan seluruh 

proses yang memakai jaringan. 
2. Lapisan transportasi data host ke host, 

menangani service pengiriman data antar 
komputer (end-to-end) 

3. Lapisan Internet, menentukan datagram dan 
pengatur (handle) routing data 

4. Lapisan Akses Jaringan (network access layer), 
digunakan untuk mengakses jaringan secara 
fisik. 

 
 Seperti model OSI, pada proses 
pengiriman data, data dalam sebuah komputer akan 
didorong melalui lapisan-lapisan itu (stack) mulai 
dari lapisan sistem sampai lapisan akses jaringan 
sehingga terkirim melalui sarana komunikasi data 
dan diterima oleh komputer tujuan. Oleh komputer 
tujuan, data diterima dan kemudian didorong dari 
lapisan akses jaringan ke lapisan sistem. Setelah 
diterima oleh lapisan sistem barulah data dapat 
ditampilkan di layar monitor untuk diakses oleh 
penggunanya. 
 Dalam setiap layer diatas, ditambahkan 
informasi kontrol untuk memastikan 
pengiriman/penerimaan data berjalan baik. 
Informasi kontrol ini disebut sebuah header, karena 
informasi kontrol ini ditempatkan di depan data 
yang dikirimkan. Pada setiap lapisan, setiap header 
akan selalu ditempatkan di bagian depan data. 
Penambahan informasi terhadap data pada proses 
pengiriman/penerimaan data ini disebut enkapsulasi 
(encapsulation). 
 
3  Simple Network Management Protocol 
(SNMP) 
 Secara sederhana, SNMP merupakan 
sebuah protokol yang didesain untuk memberikan 
kemampuan kepada pemakai untuk mengelola 
jaringan komputernya dari jarah jauh atau remote. 
Pengelolaan ini dilaksanakan dengan cara 

melakukan polling dan setting variabel-variabel 
elemen jaringan yang dikelola. 
 
3.1 Elemen SNMP 
 SNMP dibagi menjadi tiga elemen utama, 
yaitu: 
1. Management Information base (MIB) 
 MIB atau Management Information Base 
berfungsi sebagai struktur database variabel elemen 
jaringan yang dikelola. MIB memiliki struktur 
bersifat hierarki yang diatur sedemikian rupa 
sehingga informasi nilai setiap variabel dengan 
mudah diketahui maksudnya. 
2. Agent 
 Agent merupakan software yang berjalan 
pada setiap node atau elemen jaringan yang akan 
dipantau. Fungsi dari agent  adalah mendapatkan 
informasi yang diperlukan dari MIB pada setiap 
node. 
3. Manajer 
 Manager adalah software yang berjalan di 
sebuah host di jaringan. Fungsinya mengumpulkan 
informasi dari agent-agent. Manager hanya 
mengumpulkan informasi-informasi yang diminta 
oleh administrator jaringan. 
 
3.2 Protokol SNMP 

Menurut standard IETF, SNMP didesain 
untuk pemakaian di Internet yang didesain di atas 
protokol UDP (User Datagram Protokol) seperti 
yang digambarkan pada Tabel 3.1. 
 

Tabel 3. 1 Protokol SNMP 

Sistem Manajemen Jaringan 

Agent 

SNMP 

UDP 

IP 

Lapisan Bawah 

 
SNMP adalah protokol yang bersifat 

connectionless dikarenakan opersionalnya yang 
menggunakan UDP. Konsekuensinya adalah tidak 
ada jaminan lalu lintas manajamen diterima oleh 
entitas lain dengan sempurna. Akan tetapi, model 
ini memiliki kelebihan yaitu overhead proses dapat 
dikurangi dan diperoleh kesederhanaan.  

Cara kerja SNMP adalah dengan jalan 
Manajer dan agent saling berkirim pesan berupa 
permintaan manager dan jawaban dari agent 
tentang informasi jaringan yang dibawa oleh paket-
paket data yang disebut PDU (Protocol Data Unit). 
 
3.3 Struktur Informasi dalam SNMP 

Informasi dalam SNMP disimpan dalam 
bentuk variabel-variabel yang didefinisikan dalam 
MIB, dan masing-masing variabel tersebut 
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memiliki tipe-tipe data tertentu, antara lain adalah 
integer, octet string, display string, object identifier, 
null, dan sequence of [5]. 

MIB dalam SNMP berbentuk menyerupai 
sebuah pohon dengan akar-akarnya. Object 
Identifier atau ID mengidentifikasi atau memberi 
nama objek-objek dalam pohon MIB yang 
mendefinisikan tiga Cabang utama yaitu: 
Consultative Committee for International 
Telegraph and Telephone (CCITT), International 
Organization for Standarization (ISO), dan joint-
ISO-CCITT. Sebagian besar aktifitas MIB adalah 
bagian dari Cabang ISO yang didefinisikan oleh ID 
1.3.6.1 dan untuk komunitas internet. Struktur 
Pohon MIB ditunjukkan pada Gambar 3.2. 

 
Gambar 4.1. Struktur Pohon MIB 

4.  Desain dan Implementasi 
 Penelitian ini membangun suatu sistem 
yang diberi nama “Informatics Network Monitoring 
System”. Sistem ini memberikan layanan berupa 
manajemen SNMP, untuk memantau keadaan 
router Cisco yang berada dalam jaringan.  
 Sistem yang dibangun bertujuan untuk 
memberikan kemudahan bagi pengguna untuk 
memantau kondisi router yang ada dalam jaringan 
dengan Handheld device berbasis Android saat 
terhubung di seluruh jaringan. Dengan 
pembangunan sistem berbasis Android, pengguna 
hanya membutuhkan sebuah Handheld Android 
untuk memantau kondisi router, sehingga 
memudahkan bagi pengguna dalam memonitor 
aktifitas dari router. 

Arsitektur Sistem 
 Sistem ini terbagi menjadi dua modul 
utama, yaitu modul pengambilan data secara 
periodik dari router ke manajer, dan modul 
pembuatan halaman untuk menampilkan data 

kepada pengguna. Arsitektur sistem yang dirancang 
ditunjukkan pada Gambar 5.1. 
 

 
Gambar 4. 1 Arsitektur Jaringan 

 
 Dalam kotak diagram di atas, dijelaskan 
bahwa untuk mendapatkan data yang diinginkan, 
pertama user melakukan akses ke webserver, 
kemudian script PHP-SNMP akan melakukan 
request objek-objek SNMP kepada agen yang 
dalam hal ini adalah router dengan menggunakan  
OID. Sedangkan objek-objek yang akan dipantau 
adalah enterprise (pabrikan), serial router yang 
dimonitor, suhu, memori (bebas dan terpakai). 
Router yang telah di-enable-kan servis SNMP-nya 
akan memberikan nilai dari setiap OID yang me-
request dirinya, nilai-nilai SNMP akan ditampilkan 
ke dalam PHP sesuai dengan OID yang diminta. 
 
5.  Uji Coba 
 
  Pada bab ini akan dibahas mengenai 
implementasi pemantauan router dengan system 
SNMP menggunakan PHP berdasarkan pada 
rancangan yang telah dipaparkan pada bab 
sebelumnya. Uji coba ini bertujuan untuk 
mengetahui apakah masing-masing fitur dalam 
sistem bekerja sesuai dengan kebutuhan sistem dan 
berfungsi optimal. 
 Parameter untuk menentukan keberhasilan 
jalannya uji coba adalah dengan melihat keluaran 
hasil pada Android OS browser dibandingkan 
dengan data pada router. Uji coba ini juga akan 
memperlihatkan kategori informasi dengan 
antarmuka berupa halaman browser yang 
menunjukkan kondisi terkini router secara real 
time. Apabila objek yang dipantau tidak dapat 
menampilkan nilainya, maka OID yang digunakan 
tidak tersedia pada perangkat tersebut. 
.  Gambar 5.1 menunjukkan antarmuka 
berupa browser yang menampilkan kondisi router. 
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Gambar 5. 1 Tampilan Pada Browser 

Berdasarkan uji coba tersebut, dapat 
diketahui bahwa pada router 2 (Cisco 7200),  nilai 
objek enterprise serta serial tidak dapat 
ditampilkan. Hal ini disebabkan karena pada router 
tersebut vendor atau produsen tidak mencantumkan 
nilai untuk OID tersebut, dalam hal ini adalah OID 
1.3.6.1.4.1.9.5.1.2.16.0 untuk enterprise dan 
1.3.6.1.4.1.9.5.1.2.19.0 untuk serial. 
  Item memory menunjukkan memori 
terpakai dalam ukuran byte (315043800), dan 
memory bebas (500032164), keduanya merupakan 
data real time. Current Temp menunjukkan 
temperatur router saat ini (bersifat real time) dan 
Limit Temp menunjukkan temperatur tertinggi 
yang pernah dicapai oleh router tersebut. 
Temperatur dipengaruhi oleh dimensi router, 
keadaan fan serta panas yang ditimbulkan oleh arus 
listrik yang mengalir pada router tersebut. 
 
 

 
6.     Kesimpulan  

Dari proses perancangan serta uji coba yang 
telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa 
pemantauan router berbasis Android OS lebih 
memudahkan pengguna dalam melakukan 
pemantauan karena bersifat real time. Selain itu, 
dapat diakses dari semua Handheld yang terhubung 
dalam jaringan. 

Sistem yang dibuat juga mampu 
memonitor beberapa jenis/seri router cisco dengan 
baik sesuai dengan struktur MIB yang digunakan. 

 
7.     Saran 
 Saran yang dapat ditambahkan untuk 
pengembangan sistem ke depannya adalah 
kemampuan sistem untuk merubah setting router 
sesuai dengan fabrikasi dan tipenya. Selain itu, 
pembangunan sistem basis data untuk menyimpan 
nilai-nilai objek SNMP sehingga performansi router 
dapat dievaluasi dalam jangka waktu tertentu. 
. 
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Abstrak 

Kemajuan internet dan teknologi komunikasi semakin mengubah cara seseorang bekerja dengan komputer. 
Dimana pada awalnya memungkinkan seseorang bekerja dengan komputer tanpa harus dibatasi oleh lokasi, 
kemudian berlanjut ke arah tren mobile dengan perangkat berbasis mobile. Perangkat mobile  yang umum 
digunakan, sebagian besar sudah mampu melakukan komunikasi data melalui media internet. Dengan semakin 
pesatnya intervensi perangkat komputer berbasis jaringan ke dalam kehidupan sehari-hari, semakin tinggi pula 
tuntutan untuk memanfaatkan teknologi mobile dalam proses pemecahan masalah berbasis mobilitas.Perwalian 
sudah menjadi hal yang wajib dilakukan. Beberapa perguruan tinggi ada yang sudah menggunakan sistem 
perwalian berbasis web untuk memfasilitasi mahasiswanya saat proses perwalian. Sehingga mahasiswa bisa 
mengisi formulir rencana studi secara online melalui komputer yang terkoneksi jaringan internet tanpa harus 
datang ke kampus. Sistem perwalian online ini terbatas hanya bisa diakses dengan menggunakan komputer yang 
terhubung jaringan internet. Dalam lingkungan perguruan tinggi, salah satu masalah yang bisa dipecahkan 
dengan teknologi mobile ini adalah sistem perwalian mobile. Sistem perwalian mobile ini merupakan alternatif 
dari sistem perwalian berbasis web yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun dengan menggunakan perangkat 
mobile seperti telepon seluler dan smartphone yang mampu untuk melakukan pertukaran data melalui jaringan 
internet dengan mengunakan teknologi GPRS, Wi-Fi, dan lainnya. Dengan sistem perwalian mobile ini, 
mahasiswa tidak perlu lagi melakukan proses perwalian di depan komputer. Begitu juga dengan dosen wali yang 
hendak melakukan persetujuan kartu rencana studi yang diajukan oleh mahasiswa yang bersangkutan. Pada 
penelitian ini dihasilkan dua hal, yang pertama permodelan logical database menggunakan teknik normalisasi 
dan hasil penelitian yang kedua adalah tersedianya aplikasi perwalian mobile berbasis framework MVC dengan 
CodeIgniter dan framework Javascript dengan jQuery Mobile. 
 
Kata kunci : perwalian, sistem akademik, perwalian mobile 
 
 
 
 
 
1. Pendahuluan 
 
Dewasa ini, informasi kian mudah untuk diakses dan 
dijangkau oleh semua kalangan, dengan berbekal 
sebuah perangkat komputer dan koneksi internet. 
Dimana sebelumnya, informasi hanya didapatkan 
melalui cara konvesional seperti koran, radio dan 
televisi yang cukup merepotkan untuk sebagaian 
besar orang. Dan seiring kemajuan zaman, sekarang 
informasi bisa diakses melalu perangkat bergerak 
seperti handphone, smartphone dan komputer tablet 
yang mempunyai akses data internet. Fenomena ini 
juga secara tidak langsung mengubah cara seseorang 
untuk bekerja. 
 
Contohnya pada lingkungan sekolah tinggi maupun 
universitas, dimana terdapat proses perwalian yang 

biasanya diadakan di awal semester. Perwalian 
diadakan untuk menentukan mata kuliah dan berapa 
sks yang akan ditempuh pada semester selanjutnya. 
Sampai saat ini, masih banyak universitas maupun 
sekolah tinggi yang masih menerapkan perwalian 
konvensional. Dimana mahasiswa yang akan 
melakukan perwalian, diberikan sebuah kertas yang 
berisi daftar mata kuliah lengkap dengan jumlah 
sksnya. Perwalian konvensional ini kurang efektif 
dan mempunyai banyak kelemahan. Diantaranya 
yang paling terlihat ialah mahasiswa harus pergi ke 
kampus untuk melakukan perwalian dan tidak bisa 
melakukan perwalian dari manapun kecuali di 
kampus. 
 
Dari kelemahan tersebut, muncullah aplikasi 
perwalian online yang berbasiskan web. Dengan 
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aplikasi perwalian online tersebut, para mahasiswa 
bisa mengisi perwalian darimana dan kapan saja 
dengan menggunakan komputer yang terhubung 
dengan koneksi internet. Namun, perwalian online 
yang berbasiskan web ini hanya bisa diakses dengan 
baik melalui web browser desktop. Akan 
menyulitkan pengguna jika diakses dengan 
menggunakan web browser pada ponsel. Walaupun 
bisa diakses, tampilannya tidak akan nyaman untuk 
dilihat dan aplikasi perwalian tidak akan nyaman 
untuk digunakan. Selain itu, biaya koneksi paket 
data internet yang digunakan untuk mengakses 
aplikasi perwalian akan semakin mahal, karena 
banyak file yang harus dimuat. 
 
Maka dari permasalahan di atas, diperlukan sebuah 
aplikasi perwalian mobile yang bisa berjalan dengan 
baik pada web browser ponsel sebagai alternatif dari 
aplikasi perwalian versi web browser desktop. 
Aplikasi perwalian mobile ini sangat memudahkan 
mahasiswa yang tidak mempunyai komputer atau 
laptop. Dengan aplikasi perwalian mobile ini, 
mahasiswa bisa melakukan proses perwalian melalui 
ponsel yang mempunyai kemampuan untuk 
melakukan pertukaran data melalui jaringan internet 
dengan mengunakan teknologi GPRS, HSDPA, Wi-
Fi, dan yang lainnya. Selain itu, dosen pembimbing 
akademik juga langsung dapat melakukan 
persetujuan terhadap kartu rencana studi yang dipilih 
oleh mahasiswa yang dibimbingnya. 
 
2. Landasan Teori 
 
2.1 Model View Controller Framework 

 
MVC adalah sebuah metode untuk membuat 

sebuah aplikasi dengan memisahkan data dari 
database (Model), tampilan (View) dan bagaimana 
logika untuk memprosesnya (Controller) [5]. 
Konsep MVC ini diperkenalkan dengan tujuan untuk 
memudahkan bagi para pengembang aplikasi 
berbasis web dalam mengembangkan aplikasinya. 
Untuk memahami metode pengembangan aplikasi 
berbasis MVC, diperlukan pengetahuan tentang 
pemrograman berbasis objek (OOP). 

 
Seiring dengan perkembangan teknik 

pemrograman, saat ini banyak aplikasi-aplikasi yang 
dikembangkan untuk mempermudah developer 
dalam pembuatan sebuah aplikasi website. Banyak 
kemudahan yang ditawarkan oleh aplikasi tersebut, 
misalnya sudah disediakan berbagai macam library 
dan plugins yang siap pakai sehingga pengembang 
tidak perlu bersusah payah membangun aplikasi web 
mulai dari awal lagi. Ketika menggunakan aplikasi 
yang berbasiskan MVC, programmer harus 
mengikuti aturan-aturan yang sudah disediakan di 
dalamnya [6].  
 

2.2 CodeIgniter MVC Framework 
 

CodeIgniter adalah sebuah framework PHP 
open source yang dikembangkan oleh EllisLab. 
Framework ini sudah mendukung konsep MVC 
(Model View Controller) yang membedakan antara 
logika dan tampilan, sehingga pemrosesan aplikasi 
bisa dipecah-pecah menjadi beberapa bagian yang 
lebih spesifik. Selain itu, CodeIgniter juga telah 
menyediakan berbagai library yang siap pakai dan 
memungkinkan proses pembuatan aplikasi web 
menjadi lebih cepat [1]. 

 
CodeIgniter membutuhkan resource yang 

sedikit, sehingga ringan dan cepat ketika dijalankan. 
Karena ketika pertama kali dijalankan, kita bisa 
menyesuaikan library yang akan dipanggil ke dalam 
aplikasi. Dokumentasi yang lengkap juga menjadi 
salah satu kelebihan framework PHP ini, sehingga 
sangat memudahkan bagi pemula dalam 
mempelajari lingkungan pengembangan website 
berbasis CodeIgniter [1]. 
 
2.3 jQuery Mobile Framework 
 

jQuery Mobile adalah sebuah library javascript 
yang khusus dirancang untuk perangkat mobile, 
khusunya untuk perangkat layar sentuh. jQuery 
Mobile dikembangkan dari jQuery, karena jQuery 
hanya bisa berjalan pada browser desktop dan  tidak 
memiliki banyak fitur yang khusus dirancang untuk 
membangun aplikasi web mobile. Dengan adanya 
teknologi HTML5 dan CSS3, jQuery Mobile dapat 
berjalan dengan baik pada ponsel maupun 
smartphone yang didukung dengan browser HTML5 
[3]. 

 
jQuery Mobile menyediakan berbagai elemen 

user interface dan fitur-fitur untuk digunakan dalam 
aplikasi mobile. Terdapat beberapa theme untuk 
memudahkan kustomisasi tampilan aplikasi. jQuery 
Mobile memiliki potensi cross platform dan cross-
device web development walaupun sampai saat ini 
masih berada dalam tahap beta [3]. 
 
2.4 Normalisasi Database 

 
Untuk merancang sebuah logikal database, 

secara umum terdapat dua teknik yaitu teknik 
normalisasi dan denormalisasi. Untuk menangani 
redundansi data pada database dalam skala besar, 
sampai saat ini banyak yang menggunakan teknik 
normalisasi [4]. 

Teknik normalisasi digunakan untuk 
mengoptimalkan database secara logikal sehingga 
memudahkan desain pada relasi database yang 
terintegrasi. Tujuan dari teknik ini adalah 
memaksimalkan kinerja operasi penyimpanan data 
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dalam disk dengan cara mengelompokkan data-data 
tersebut  per-entitasnya [2]. 
 
3. Metodologi Penelitian 
 
Pada bab ini akan dijelaskan mengenai metodologi 
penelitian yang dimulai dari analisa perbaikan 
tampilan views, desain sistem aplikasi dan desain 
sistem database. 
 
3.1 Analisa Perbaikan Tampilan View 

 
Bahan penelitiannya adalah aplikasi perwalian 
online yang tampilannya sulit digunakan oleh 
pengguna ketika diakses menggunakan 
handphone/smartphone berlayar kecil. Dimana 
halaman web harus diperbesar sehingga 
mengakibatkan terlalu banyak scrooling pada 
halaman web. Aplikasi diimplementasikan dengan 
metode MVC, yang terdiri dari Model, View, dan 
Controller. Berikut tampilan ketika aplikasi 
perwalian online diakses dengan menggunakan web 
browser handphone/smartphone. 
 

 
 

Gambar 1. Aplikasi perwalian online yang diakses dengan 
menggunakan web browser handphone/ smartphone 

 
Hal tersebut dikarenakan aturan CSS menggunakan 
ukuran yang konstan dan tidak fleksibel mengikuti 
lebarnya bentang layar handphone/smartphone. 
Dalam metode MVC, antara logika aplikasi 
(Controller), business logic (Model) dan tampilan 
aplikasi (View) dibuat terpisah. Maka dari itu pada 
penelitian ini akan dilakukan analisa perbaikan pada 
tampilan aplikasi. 
 
Perbaikan dilakukan dengan mengubah aturan pada 
file css, dimana lebar halaman web diubah menjadi 
100%. Ketika diakses menggunakan 
handphone/smartphone, maka tampilan aplikasi 
perwalian mobile yang baru akan menyesuaikan 
dengan lebarnya layar handphone/smartphone. 
Untuk optimasi tampilan aplikasi perwalian dan 
kinerja aplikasi saat diakses, perlu ditambahkan 
AJAX. Mengingat tidak semua web browser 
handphone/smartphone dapat menjalankan AJAX 
dengan baik, maka digunakanlah plugin jQuery 

Mobile yang memang dibuat khusus untuk 
dijalankan di web browser handphone/smartphone.  
 
Dengan analisa perbaikan tampilan view di atas, 
akhirnyadihasilkan sebuah aplikasi perwalian mobile 
yang bisa diakses dengan baik dan layak melalui 
perangkat handphone/smartphone dengan fitur-fitur 
yang sama ketika diakses melalui perangkat 
komputer pada umumnya 

 
3.2 Desain Sistem Aplikasi 
 
Desain aplikasi dijabarkan dalam activity diagram 
dan class diagram, yaitu activity diagram dan class 
diagram untuk mahasiswa yang akan melakukan 
perwalian serta untuk dosen yang akan melakukan 
persetujuan terhadap kartu rencana studi. 
 
Selain desain sistem aplikasi, masih terdapat desain 
sistem database yang akan dibahas lebih lanjut pada 
sub bab 3.3. 
 

 
 

Gambar 2. Activity diagram aplikasi perwalian mobile untuk 
mahasiswa 
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Gambar 3. Avctivity diagram aplikasi perwalian mobile untuk 

dosen pembimbing akademik 
 

 
 

Gambar 4.Class diagram aplikasi perwalian mobile untuk 
mahasiswa 

	
Gambar 5. Class diagram aplikasi perwalian mobile untuk 

dosen pembimbing akademik 
 
3.3 Desain Sistem Database 

 
Pada penelitian ini, database yang digunakan untuk 
menyimpan data ialah MySQL dengan 
menggunakan teknik normalisasi guna 
mengoptimalkan database secara logikal sehingga 
dan memudahkan relasi antar tabel agar lebih 
terintegrasi.  
 
Tabel-tabel yang dibutuhkan ialah sebagai berikut : 
tabel nilai, tabel bobot, tabel hari, tabel jurusan, 
tabel mata kuliah, tabel ruang, tabel sesi, tabel tahun 
ajaran, tabel jadwal, tabel ploting, tabel dosen wali, 
tabel login, tabel mahasiswa, tabel perwalian detail 
dan tabel perwalian header. Adapun rancangan 
tabel-tabel tersebut terlihat pada Gambar 6. 
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Gambar 6.Relasi tabel untuk mendapatkan informasi mahasiswa, 

nilai dan jadwal kuliah 
 
Pada Gambar 6 secara garis besar relasi tabel terbagi 
menjadi 2, yaitu relasi tabel yang hubungannya 
untuk menampilkan informasi nilai serta mahasiswa 
dan relasi tabel untuk menampilkan mata kuliah 
serta jadwal kuliah. 
 
4. Hasil Uji Coba 
 
Uji coba dilakukan dengan menggunakan 2 cara, 
yaitu aplikasi perwalian mobile diakses dengan 
menggunakan web browser desktop melalui 
komputer dan diakses dengan web browser ponsel 
dari sebuah smartphone dengan sistem operasi 
Android. Aplikasi perwalian mobile ini sama-sama 
diakses melaui sebuah server hosting yang bisa 
diakses dari mana saja dengan perangkat yang 
memiliki kemampuan untuk melakukan transfer 
paket data internet.  
 
Contoh tampilan aplikasi perwalian mobile yang 
diakses dengan menggunakan web browser desktop 
terlihat pada gambar 7. 
 

 
 

Gambar 7. Tampilan aplikasi perwalian mobile yang diakses 
dengan menggunakan web browser desktop 

 
Untuk melakukan uji coba aplikasi perwalian mobile 
di ponsel, dibutuhkan hardware dan software 
pendukung seperti berikut : hardware ponsel 
Samsung Galaxy Gio, sistem operasi Android versi 
2.3.3 Gingerbread, web browser Opera Mobile dan 
web browser Opera Mini. Tujuan digunakannya 2 
versi web browser dari Opera adalah untuk melihat 
kompatibilitas dari framework jQuery Mobile di 
masing-masing web browser. 
 

 
 

Gambar 8. Tampilan aplikasi perwalian mobile yang diakses 
dengan menggunakan web browser Opera Mobile 
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Gambar 9. Tampilan aplikasi perwalian mobile yang diakses 
dengan menggunakan web browser Opera Mini 

 
5. Kesimpulan 
	
Dari hasil uji coba dapat ditarik beberapa 
kesimpulan yaitu : 
1. Framework CodeIgniter yang berbasiskan 

Model View Controller (MVC) dan jQuery 
Mobile berhasil dimanfaatkan untuk 
implementasi aplikasi perwalian mobile. 

2. Teknik normalisasi dapat diterapkan dengan 
baik pada aplikasi ini, guna mengurangi 
redundansi data pada database dalam skala 
besar. Sehingga dihasilkan desain pada relasi 
database yang terintegrasi dan kinerja yang 
optimal. 

3. jQuery Mobile tidak berjalan optimal ketika 
diuji coba pada browser Opera Mini. Terutama 
untuk fitur-fitur CSS3 dan AJAX yang tidak 
berfungsi sebagaimana mestinya, dan 
mengakibatkan halaman dipanggil/load secara 
keseluruhan dari awal. 

4. Data-data jadwal mata kuliah tersimpan di 
dalam satu tabel yaitu tabel jadwal. Data-data 
jadwal tersebut ditampilkan bisa ditampilkan 
sesuai dengan prasyarat mata kuliah dan nilai 
yang telah ditempuh oleh mahasiswa. 

 
6. Pengembangan Ke Depan 
	
Agar aplikasi perwalian mobile bisa dijalankan di 
semua platform, perlu dibuatkan sebuah aplikasi 
web service. Dimana pada sisi client (mahasiswa 
dan dosen) menggunakan sebuah aplikasi khusus 

untuk mengakses data dari web service berupa 
format XML, bisa menggunakan teknologi J2ME 
yang sudah matang di ranah teknologi aplikasi 
mobile. Sehingga aplikasi ini diharapkan bisa 
digunakan di berbagai platform (cross platform) 
sistem operasi untuk ponsel. 
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Abstrak 

 
Pembajakan digital saat ini telah menjadi bagian dari kehidupan banyak orang dan telah mencapai fase keberlanjutan. Penelitian ini 
bermaksud untuk mengetahui gambaran umum dari faktor ekonomi terhadap keberlanjutan digital dengan mengadopsi penelitian yang 
dilakukan oleh Battacharjee (2003). Penelitian ini dilakukan pada 150 mahasiswa S1 dan S2 di lingkungan Fakultas Ekonomika dan 
Bisnis Universitas Gadjah Mada dengan menggunakan kuisioner sebagai alat penelitian untuk melihat gambaran umum dari faktor 
ekonomi yang mungkin dipilih oleh para responden sebagai alasan yang terus mendukung mereka untuk terus melakukan pembajakan 
digital.  
 
Kata kunci: pembajakan digital, faktor ekonomi 
 
 
1. Pendahuluan  

Pembajakan digital sudah menjadi bagian dari kehidupan 
banyak individu di masa sekarang ini. International Data 
Corporation (IDC, 2008; dikutip oleh Republika: 13/10/2009), 
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI, 2005; Chiou et 
al.,:2005). Hasil pengamatan mereka  menyebutkan bahwa 
tingkat pembajakan perangkat lunak di Indonesia menjadi 85 
persen pada 2008 serta berada diperingkat 12 dengan potensi 
kehilangan pendapatan sebesar 544 juta dolar AS atau lebih Rp 
5 miliar per tahun dan telah merugikan negara sekitar 70-80 juta 
dolar AS pertahun, serta industri musik yang mengakibatkan 
hampir penjualan rekaman musik menurun senilai 7% dalam 
satuan uang dan sebanyak 8% dalam jumlah unit serta 40% 
dari total penjualan rekaman musik di seluruh dunia pada tahun 
2001 merupakan barang bajakan  

Indonesia bukan satu-satunya negara yang mengalami 
kasus pembajakan yang terburuk. Kasus yang terjadi di negara 
Cina jauh lebih buruk, yaitu menyumbang 2/3 saham dari 
seluruh barang palsu yang beredar yang antara lain terdiri dari 
DVD film, CD musik, pemalsuan resep obat, bir keluaran 
Budweiser, tas tangan karya perancang, sepeda motor hingga 
elevator dengan total nilai ekonomis mencapai $512 miliar 
dengan tingkat pembajakan lebih dari 90% disusul berikutnya 
oleh Hongkong, Singapura dan Taiwan (Priest, 2006; Chiou et 
al., 2005; Ang et al., 2001; Chan et al.,1998; Chia dan 
Mee,2000; Tan, 2000). Sementara itu di Amerika sebanyak 
28% pendapatan dari industry musik telah hilang sepanjang 
tahun 1999-2007 dan Swedia, menjadi tempat asal dari salah 
satu jaringan pembajakan digital yang berkembang di 
Eropa(Grose, 2006; Deejan, 2008; Balestino, 2007). 

Kegiatan pembajakan terutama untuk barang-barang 
digital semakin berkembang seiring perkembangan teknologi 
komputer dan internet. Jutaan hasil karya yang memiliki hak 
cipta tersedia secara online dengan jumlah yang terus tumbuh, 
dan musik yang diunduh merupakan salah satu aktivitas yang 
meningkat paling cepat di internet (Graziano and Rainie, 2001; 
Chiou et al., 2005). 

Meskipun pada dasarnya pembajakan digital merupakan 
sebuah kejahatan, banyak pelaku pembajakan yang tidak 
memahami bahwa mereka telah melakukan suatu kejahatan, 
mereka hanya paham bahwa mereka memang telah mencuri 
sesuatu (Balestrino, 2007) dan menyalahkan industri musik 
karena telah menetapkan harga yang tinggi (Kwong et al., 
2003) dalam Chiou et al., 2005).  

Metode pembajakan berkembang berkembang dengan 
menyalin file yang terdapat pada CD sebuah film atau lagu dan 
kemudian memindahkannya ke CD lainnya dan yang cara 
terbaru disebabkan oleh kehadiran teknologi internet, yaitu 
dengan mengklik file yang terdapat di internet dan kemudian 
mengunduhnya. Saat ini hasil duplikasi sudah hampir 
sempurna. Bahkan penduplikasian kedua dan berikutnya hanya 
mengurangi sedikit saja kualitas file yang dihasilkan (Chiou 
et.al., 2005). 

Pembajakan digital sendiri didefinisikan oleh Software 
Publisher Association (SPA) (1997b) dalam Gopal et al., 
(2002) sebagai tindakan menduplikasi barang-barang digital 
secara ilegal dengan alasan apapun tanpa izin tertulis dari 
pemegang hak cipta atas produk tersebut. Tindakan 
pembajakan digital ini menjadikan barang-barang digital yang 
disebut dengan cultural goods sebagai sasaran. Yang termasuk 
kedalam kategori ini adalah perangkat lunak, dokumen digital, 
suara yang berformat digital (seperti musik dan suara) serta 
video digital.  

Deejan (2008) membagi pola pembajakan menjadi dua 
bagian, yaitu hard goods piracy dan file sharing piracy. Hard 
goods piracy mengacu pada tindakan reproduksi yang illegal 
dari produk fisik seperti CD musik, video DVD atau software. 
Sedangkan file sharing piracy merupakan cultural goods yang 
berformat digital di dapatkan di internet menggunakan sharing 
communities. Tipe pembajakan ini pertama kali muncul di 
tahun 1999 dengan kemunculan Napster, layanan jasa 
pembagian file secara gratis ini muncul di bulan Mei1999 yang 
memungkinkan para pengguna untuk mencari database yang 
tersentralisasi dan kemudian mengunduh atau mendengarkan 
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file musik yang disimpan di komputer user lainnya. (Gopal et 
al., 2002). Berkebalikan dengan tipe hard good piracy, tipe 
pembajakan ini berorientasi pada pengguna akhir.  

Kegiatan pembajakan sebenarnya berhubungan dengan 
berbagai faktor. Faktor utamanya masalah ekonomi antara lain 
biaya produksi (Shapiro dan Varian,1999; Battacharjee et al., 
2003), tingkat investasi asing dan pertumbuhan ekonomi 
(Husted, 2000; Goun dan Gruben, 1996; Seyoum, 1996; 
Mossinghoff dan Bombelles, 1996) serta ketidaksetaraan 
pendapatan (Husted:2000). Dibeberapa penelitian, kegiatan 
pembajakan tidak bisa dipisahkan dengan faktor-faktor sosial 
seperti faktor etika, gender, serta kebiasaan atau budaya. (Gopal 
dan Sanders, 1997; Solomon dan O’Brien, 1990; Al-Rafee and 
Cronan, 2006; Gopal and Sanders, 1997). Penelitian ini 
dibangun dengan pertanyaan sebagai berikut : bagaimanakah 
gambaran umum dari keberadaan faktor ekonomi sebagai 
alasan yang mendorong para responden untuk terus 
melakukan pembajakan digital?.  

 
2. Landasan Teoritis 
Pembajakan Digital 

Pembajakan digital menurut Software Publisher 
Association (SPA) (1997b) dalam Gopal et al. (2002) adalah 
tindakan ilegal dari menduplikasi barang-barang digital dalam 
hal ini adalah perangkat lunak, dokumen digital, audio digital 
serta video digital untuk alasan apapun sekalian untuk cadangan 
data tanpa ijin yang resmi dari pemilik hak cipta dan tanpa 
memberikan kompensasi bagi pemegang hak cipta tersebut.  

Sedangkan menurut Law dan Wong (2005) dalam 
Holsapple et al (2008), defenisi pembajakan mengacu pada 
penggandaan software tanpa ijin. Holsaple (2008) mengutip 
pernyataan Hinduja dan Andres (2001;2006) tentang perbuatan 
yang termasuk kedalam kategori pembajakan software meliputi 
: membakar cd tanpa ijin, berbagi file antar teman atau antar 
jaringan. 
Hard Goods Piracy 

Deejan (2008) menyatakan bahwa hard goods piracy 
mengacu pada tindakan reproduksi yang illegal dari produk 
fisik seperti CD musik, video DVD atau software. Tipe 
pembajakan ini berhubungan langsung dengan karakteristik 
sosial ekonomi suatu masyarakat dan bersaing langsung 
dengan cultural industry dengan melakukan proses produksi 
dan proses distribusi sendiri. 
File Sharing Piracy 

Deejan (2008) menyatakan bahwa file sharing piracy 
merupakan cultural goods yang berformat digital yang 
didapatkan di internet dengan menggunakan sharing 
communities. Dalam beberapa penelitian istilah file sharing 
piracy ini juga dikenal dengan istilah peer to peer. Pembajakan 
dengan pola file sharing piracy ini seringkali tidak disadari 
sebagai bentuk pembajakan oleh pelakunya karena bagi 
kebanyakan individu dokumen dan file yang sudah berada di 
internet sudah tidak menjadi milik pribadi lagi.  
Expected Utility Theory 

Expected Utility Theory mengajukan bahwa secara rasional 
serta untuk kepentingannya sendiri, individu akan memilih 
untuk melakukan tindakan yang memaksimalkan utilitas yang 
diharapkannya. Sedangkan ketika berhadapan dengan pilihan 
yang berisiko, maka individu akan mempertimbangkan hasil 

dari setiap alternatif dan melakukan perhitungan atas biaya dan 
manfaat serta probabilitas untuk terjadinya setiap alternative 
yang ada. Biaya dan manfaat yang diperhitungkan tidak selalu 
berupa perhitungan yang bersifat finansial. 
 
2.2. Penelitian Terdahulu 

Kebanyakan penelitian yang dilakukan mengenai 
pembajakan digital berfokus pada pembajakan pada software 
dan digital audio. Battacharjee (2003) meneliti tentang 
kesamaan dan karakteristik unik yang ditemukandiantara 
online file sharing dan pembajakan software dengan memakai 
200 responden yang sebagian besar adalah pelajar. Penelitian 
ini menyimpulkan bahwa secara demografis, wanita secara 
signifikan memiliki keinginan yang lebih rendah untuk 
memanfaatkan musik gratis daripada pria, sedangkan individu 
yang lebih tua melakukan pembajakan yang lebih sedikit, 
dengan efek yang lebih kecil. Kesimpulan lainnya adalah 
peningkatan harga CD memiliki pengaruh yang kuat terhadap 
meningkatnya pembajakan musik secara online, sama halnya 
dengan yang terjadi pada pembajakan perangkat lunak. 
Peningkatan kecepatan koneksi internet juga akan 
meningkatkan kecendrungan untuk melakukan pembajakan 
secara online. Dengan kata lain, konsumen akan membajak 
lebih banyak jika kemudahan untuk melakukan pembajakan 
meningkat, dengan kata lain, besaran bandwith yang tersedia, 
kecepatan koneksi internet serta kapasitas penyimpanan data 
yang dimiliki user berpengaruh terhadap besaran file yang bisa 
dikirim baik melalui e-mail ataupun diunduh melalui situs file 
sharing. 

Chiou, et al. (2005) melakukan penelitian empiris tentang 
anteseden dari keinginan dan perilaku para siswa sekolah 
menengah atas di Taiwan terhadap pembajakan musik digital 
dalam dua bentuk, yaitu pengunduhan atau penggandaan tanpa 
ijin serta membajak produk musik dalam bentuk CD. Peneliti 
menemukan attributive satisfaction, perceived prosecution risk, 
magnitude of consequence, dan social consequences 
merupakan faktor yang penting dalam mempengaruhi 
keinginan dan perilaku pelanggan dalam melakukan 
pembajakan musik digital. Chiou et al. juga menambahkan 
variabel pengidolaan terhadap satu group musik atau band 
sebagai faktor yang ternyata bisa mempengaruhi pembelian 
produk musik. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Al Rafee and 
Cronan (2006) menguji faktor-faktor yang mempengaruhi 
perilaku individu untuk melakukan pembajakan digital. Hasil 
penelitian ini menyarankan bahwa perilaku yang 
mempengaruhi pembajakan digital dipengaruhi oleh 
keyakinan(beliefs) dari hasil dari perilaku (cognitive belief), 
kebahagiaan dan gairah (active beliefs), umur, norma subjektif 
serta marchiavelisme. Hasil penelitian ini juga menyimpulkan 
bahwa faktor lainnya yang berpengaruh adalah kepercayaan 
responden bahwa produk-produk digital memiliki harga yang 
sangat mahal serta ketidaktakutan mereka bahwa mereka tidak 
akan ditangkap karena melakukan pembajakan digital tersebut. 

 
3. Metode Penelitian 
3.1. Sumber Data, Populasi dan Sampel 

Penelitian ini mengambil sampel dari dua kelompok 
populasi, yaitu mahasiswa S1, mahasiswa S2 di lingkungan 
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Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada 
yang terbiasa menggunakan internet dalam kegiatan sehari-hari. 
Pembedaan ini dilakukan dengan asumsi bahwa masing-
masing kelompok memiliki karakteristik berbeda. Mahasiswa 
S1, mewakili kelompok anak muda yang mengikuti trend, 
merupakan kelompok potensial penikmat musik dan film. 
Menurut Berman (2002) dalam Chiou et al., (2005) kelompok 
ini memiliki potensi yang besar untuk menjadi pelaku 
pembajakan terutama dalam industri musik karena keterbatasan 
anggaran dan pengetahuan yang tinggi terhadap komputer, 
biasanya memiliki idola baik penyanyi ataupun band, dan yang 
terakhir,kelompok ini merupakan target pasar utama bagi 
industri berkaitan dengan trend, sementara mahasiswa S2 
mewakili kelompok yang sudah mulai matang secara umur 
sebagian besar sudah memiliki penghasilan sendiri sehingga 
mungkin memiliki persepsian yang berbeda mengenai 
pembajakan digital. 

Pengambilan sampel dilakukan secara random sederhana 
yaitu dengan mengambil langsung dari populasinya secara 
acak. Hartono (2008). Untuk pengumpulan data, peneliti akan 
langsung membagikan kuisioner langsung kepada para 
responden yang diharapkan dengan lokasi kampus Fakultas 
Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. 
 
3.2. Identifikasi Variabel dan Pengukurannya 

Penelitian ini tidak memiliki variabel dependen. Hal ini 
berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Juanda 
(2008) yang menemukan bahwa pada tahapan survei perilaku 
aktual, ditemukan bahwa 87 responden akuntan dalam 
penelitian ini mengakui menggunakan software bajakan. 
Sehingga diasumsikan bahwa fase pembajakan digital telah 
memasuki fase menyeluruh, dengan pengertian lain 
diasumsikan bahwa semua orang telah melakukan pembajakan 
digital. Sedangkan variabel yang akan dicari gambaran 
umumnya adalah variabel ekonomi yang diukur dengan 
indikator penghasilan responden, harga produk serta nilai 
sebuah produk di mata responden.  

Penghasilan responden dalam hal ini didefenisikan sebagai 
jumlah pendapatan yang diterima oleh responden tiap 
bulannya. Pada responden yang belum bekerja, maka jumlah 
uang bulanan yang diberikan oleh orang tua mereka bisa 
disamakan dengan penghasilan. Faktor penghasilan telah 
dijadikan sebagai indikator dalam berbagai penelitian tentang 
pembajakan digital, dan dalam penelitian ini indikator ini 
dipakai berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 
Battacharjee (2003). 

Sedangkan yang  dimaksud dengan harga produk adalah 
harga yang melekat pada suatu produk digital. Sebagai contoh, 
sebuah CD lagu original memiliki harga sebesar Rp. 45.000. 
Nilai dari suatu produk merupakan cara pandang seseorang 
terhadap isi yang terdapat dalam suatu produk dibandingkan 
dengan jumlah uang yang telah dikeluarkan untuk 
mendapatkan barang tersebut, Variabel ekonomi ini diukur 
dengan menggunakan pertanyaan persepsian. Pengembangan 
kuisioner ini akan melewati beberapa pengujian terlebih dahulu, 
yaitu pengujian validitas melalui tes pendahuluan sebelum 
dibagikan kepada responden untuk menunjukkan seberapa 
besar item-item yang terdapat dalam instrument mewakili 

konsep yang diukur dan apakah item-item pertanyaan awal 
dapat dimengerti oleh calon partisipan Hartono (2007). 
 
3.3. Metode Analisis Data 

Penelitian ini tidak memiliki variabel dependen sehingga 
data yang dikumpulkan dianalisa dengan menggunakan 
statistik deskriptif untuk mendapatkan gambaran umum 
terhadap respon para responden terhadap masing-masing 
variabel serta melihat faktor-faktor terkuat yang menyebabkan 
individu terus pembajakan digital. 

 
4. Pembahasan 
4.1. Karakteristik Sampel 

Kuisioner penelitian ini disebarkan kepada 200 responden 
dengan perincian 100 kuisioner kepada responden mahasiswa 
S1 dan 100 kuisioner kepada responden mahasiswa S2. Dari 
200 kuisioner yang disebar, hanya sebanyak 191 kuisioner 
yang kembali kepada peneliti dan dari jumlah tersebut hanya 
sebanyak 148 kuisioner yang memenuhi kriteria untuk diolah 
lebih lanjut berdasarkan kelengkapan jawaban dan data yang 
dibutuhkan. 

Karakteristik responden penelitian ini dapat dilihat pada 
tabel berikut : 
Tabel 1 : Karakteristik Responden 

 
 
4.2. Uji Data 
4.2.1. Uji Pilot 

Uji pilot dilakukan untuk meyakinkan bahwa item-item 
kuisioner telah mencukupi dan benar menurut responden serta 
menilai reliabilitas awal dari skala-skala penilaian (Hartono, 
2008). Hasil uji butir pertanyaan dianggap valid jika hasil uji 
bernilai positif, dimana nilai pada tabel corrected item-total 
correlation menunjukkan nilai > dari 0, 239. Variabel ekonomi 
memiliki 12 butir pertanyaan sebagai indikator, sedangkan 
variabel teknologi memiliki 10 pertanyaan indikator. Sebanyak 
12 butir pertanyaan pada variabel ekonomi memenuhi kondisi 
valid: 
Tabel 2: Gambaran Umum Uji Validitas 

 
 
 
 
 
4.2. Analisis Hasil 
A. Umur Responden VS Faktor Ekonomi 

Dalam penelitian ini, umur responden dibagi atas tiga 
kelompok, yaitu dibawah 20 tahun, 21 tahun hingga 30 tahun 
serta diatas 30 tahun. Analisis diberikan pada masing-masing 
kelompok umur. 
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Tabel 3. Kelompok umur dibawah 20 tahun 

 
Hasil uji statistik deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata 

responden dengan umur dibawah 20 tahun menyetujui bahwa 
harga serta penghasilan merupakan faktor yang mempengaruhi 
mereka secara ekonomi untuk melanjutkan pembajakan digital 
dan cenderung menyetujui bahwa nilai produk juga merupakan 
faktor yang ikut mempengaruhi mereka untuk terus melakukan 
pembajakan digital. 
 
Tabel 4. Kelompok Umur 21-30 tahun 

 
Tidak jauh berbeda dengan kelompok umur sebelumnya, 

hasil uji statistik deskriptif pada responden dengan umur antara 
21 hingga 30 tahun menunjukkan bahwa rata-rata responden 
setuju bahwa harga dan penghasilan merupakan faktor yang 
mempengaruhi mereka secara ekonomi untukmelanjutkan 
pembajakan digital dan cenderung menyetujui bahwa faktor 
nilai produk juga mempengaruhi mereka untuk terus 
melanjutkan pembajakan digital. 
 
3. Kelompok umur diatas 30 tahun 
Tabel 5 : Kelompok Umur Responden >30 tahun 

 
 

Hasil uji statistik deskriptif untuk responden dengan 
kelompok umur >30 tahun menunjukkan bahwa dalam 
melanjutkan pembajakan digital, mereka lebih terpengaruh oleh 
faktor penghasilan dan harga produk. Namun demikian, nilai 
produk juga cenderung mempengaruhi mereka untuk terus 
melakukan pembajakan digital. 

Pengujian statistik deskriptif ini bertujuan untuk melihat 
bagaimana responden dengan kelompok umur yang berbeda-
beda memandang pengaruh faktor ekonomi sebagai faktor 
yang cenderung mempengaruhi mereka untuk terus melakukan 
pembajakan digital. Disemua kelompok umur, harga produk 
serta penghasilan merupakan faktor yang dipilih oleh rata-rata 
responden sebagai faktor yang berpengaruh cukup kuat dalam 
mendorong mereka untuk terus melakukan pembajakan digital 
secara ekonomi. Hasil uji statistik  menunjukkan sebaran 
jawaban untuk kedua indikator berada di kisaran nilai empat 
dan lima. Sedangkan nilai produk terlihat cukup berpengaruh 
namun dengan tingkat pengaruh lebih rendah daripada 
indikator harga dan penghasilan.Hal ini bisa dilihat dari sebaran 
jawaban responden yang lebih banyak berada di kisaran nilai 
tiga dan empat. Jadi secara umum bisa disimpulkan bahwa 
responden dengan kelompok umur berbeda melihat faktor 

ekonomi sebagai faktor yang mendukung untuk terus 
melakukan pembajakan digital diberbagai kelompok umur. 

 
B. Jenis Kelamin Responden VS Faktor Ekonomi 
Tabel 6. Responden Laki-Laki 

 
 

Hasil pengujian statistik deskriptif dalam penelitian ini 
menunjukkan bahwa rata-rata responden dengan jenis kelamin 
laki-laki setuju bahwa ketiga indikator (penghasilan, harga dan 
nilai) merupakan hal yang mempengaruhi responden secara 
ekonomi untuk terus melakukan pembajakan digital. 
2. Responden Perempuan 
Tabel 7 :Responden Perempuan 

 
 

Hasil pengujian terhadap responden perempuan 
menunjukkan hasil yang berbeda dengan hasil pengujian yang 
dilakukan terhadap responden laki-laki. Responden dengan 
jenis kelamin perempuan setuju bahwa penghasilan dan harga 
merupakan indikator yang mempengaruhi mereka secara 
ekonomi untuk terus melakukan pembajakan digital, namun 
tidak demikian halnya dengan nilai produk. Pada indikator nilai 
produk, responden perempuan tidak terlalu menyetujui bahwa 
nilai produk merupakan salah satu indikator yang 
mempengaruhi mereka untuk terus melakukan pembajakan 
digital secara ekonomi. 

Hasil uji statistik deskriptif ini bertujuan untuk mengetahui 
bagaimana responden dengan jenis kelamin berbeda melihat 
apakah faktor ekonomi (melalui indikator penghasilan, harga 
dan nilai) merupakan faktor yang mempengaruhi mereka untuk 
terus melakukan pembajakan digital. Rata-rata responden 
dengan jenis kelamin laki-laki menyetujui bahwa faktor 
ekonomi merupakan faktor yang mempengaruhi mereka untuk 
terus melakukan pembajakan digital melalui sebaran jawaban 
mereka yang berada di kelompok yang bernilai >3.75. 
Sedangkan responden perempuan hanya menyetujui dua 
(harga dan penghasilan) dari tiga indikator dan kurang 
menyetujui satu indikator lainnya yaitu indikator nilai sebagai 
indikator yang mendorong mereka untuk terus melakukan 
pembajakan digital secara ekonomi. Namun secara umum 
dapat disimpulkan bahwa faktor ekonomi merupakan faktor 
yang mendukung baik bagi responden dengan jenis kelamin 
laki-laki ataupun perempuan untuk terus melakukan 
pembajakan digital. 

Hasil ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh 
Gopal dan Sanders (1997) yang menyebutkan bahwa laki-laki 
membajak lebih banyak daripada responden perempuan terlihat 
dari sebaran jawaban responden laki-laki yang mendukung 
semua indikator sedangkan responden perempuan hanya 
menyetujui dua dari tiga indikator. 
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C. Pendidikan VS Faktor Ekonomi 
1. Responden S-1 
Tabel 8 : Hasil Uji Variabel Ekonomi terhadap Responden S-1 

 
Rata-rata responden dengan pendidikan S-1 menyetujui 

bahwa penghasilan dan harga merupakan hal yang 
mempengaruhi mereka untuk terus melakukan pembajakan 
digital secara ekonomi dan cenderung tidak terlalu menyetujui 
nilai produk sebagai faktor yang mempengaruhi mereka untuk 
terus melakukan pembajakan digital 

 
2. Responden S-2 
Tabel 9 : Responden S-2 

 
 

Rata-rata responden dengan latar belakang pendidikan S-2 
memilih faktor harga dan nilai sebagai faktor yang 
mempengaruhi mereka untuk melanjutkan pembajakan digital 
secara ekonomi. Namun tidak demikian dengan faktor 
penghasilan yang menurut rata-rata responden tidak terlalu 
mempengaruhi mereka untuk melakukan pembajakan digital 
secara ekonomi. Dari nilai mean yang ada menunjukkan 
bahwa harga dan nilai memiliki nilai mean lebih besar daripada 
nilai mediannya dan sebaliknya untuk harga. 

Hasil pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui 
bagaimana responden dengan latar belakang pendidikan 
berbeda melihat faktor ekonomi sebagai faktor yang 
mempengaruhi mereka untuk terus melakukan pembajakan 
digital. Hasil pengujian menunjukkan bahwa responden 
dengan latar belakang pendidikan S-1 dan S-2 sama-sama 
menyetujui bahwa faktor harga merupakan faktor yang 
mempengaruhi mereka untuk terus melakukan pembajakan 
digital secara ekonomi, namun tidak demikian halnya dengan 
faktor penghasilan (bagi responden dengan latar belakang 
pendidikan S-2) dan faktor nilai (bagi responden dengan latar 
belakang pendidikan S1). 

Secara umum dapat disimpulkan bahwa baik responden 
dengan pendidikan lebih tinggi ataupun lebih rendah dalam 
melanjutkan pembajakan digital sangat dipengaruhi oleh faktor 
ekonomi. 

Pengujian statistik deskriptif terhadap variabel ekonomi ini 
dimaksudkan untuk mengetahui apakah variabel ekonomi 
merupakan variabel yang menurut responden mendorong 
terjadinya pembajakan digital. Hasil pengujian terhadap 
variabel ekonomi terhadap berbagai kelompok menyimpulkan 
bahwa rata-rata responden mememilih faktor ekonomi sebagai 
faktor yang mendorong mereka untuk terus melakukan 
pembajakan digital. Dari indikator yang ada, faktor harga 
diikuti oleh faktor penghasilan merupakan faktor utama yang 
disetujui responden sebagai alasan untuk terus melakukan 
pembajakan digital. Hasil uji ini mendukung hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Bermand (2002) yang dikutip oleh Chiou 
et al (2003), yang menemukan bahwa kelompok pelajar 
menjadi kelompok utama pelaku pembajakan musik digital 
karena keterbatasan biaya. 

 
5. Simpulan, Keterbatasan, dan Implikasi Penelitian 
5.1.  Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris 
apakah faktor ekonomi merupakan faktor yang mendorong 
keberlanjutan pembajakan digital. Sebanyak 148 sampel yang 
terdiri 89 responden S1 dan 59 responden S2 telah diolah dan 
diuji dengan menggunakan alat uji statistik deskriptif untuk 
mengetahui jawaban atas pertanyaan yang tercakup dalam 
hipothesis tersebut. Hasil pengujian statistik deskriptif 
menunjukkan bahwa rata-rata responden memilih dan 
menyetujui variabel ekonomi sebagai variabel mempengaruhi 
mereka untuk terus melakukan pembajakan digital.  

Secara umum, hasil pengujian terhadap varaibel ekonomi 
mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hasil 
uji ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh 
Bermand (2002) yang dikutip oleh Chiou et al (2003), yang 
menemukan bahwa kelompok pelajar menjadi kelompok 
utama pelaku pembajakan musik digital karena keterbatasan 
biaya  

 
5.2. Keterbatasan 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang tidak 
dapat dihindari oleh peneliti, yaitu : 
1. Penelitian ini menggunakan kuisioner yang dibangun sendiri 
oleh penulis yang belum teruji dalam beberapa penelitian. 
Namun kuisioner yang 
digunakan telah melalui tahapan uji yang disyaratkan dalam 
penelitian ilmiah 
2. Penelitian ini hanya menggunakan mahasiswa S1 dan S2 
sebagai responden, yang mungkin hanya mewakili sebagian 
gambaran dari pembajakan digital di Indonesia dan tidak 
membandingkannya dengan kelompok profesi lain sehingga 
bisa memberikan gambaran lain yang lebih akurat. 
3. Pengujian terhadap penelitian ini dilakukan hanya dengan 
menggunakan alat uji statistik deskriptif yang hanya 
memberikan gambaran umum saja dari penelitian ini, tidak 
secara khusus menguji pengaruh, hubungan ataupun perbedaan 
dari masing-masing variabel. 
4. Penelitian ini tidak memfokuskan pada satu saja barang 
digital seperti musik digital, perangkat lunak, film atau games 
saja sehingga mungkin memberikan gambaran yang kurang 
spesifik. 
5. Penelitian ini mengabaikan faktor etika dan hukum yang 
biasanya berhubungan erat dengan kegiatan pembajakan 
digital. 
 
5.3. Implikasi 

Penelitian dalam segmentasi pembajakan digital masih 
sangat luas untuk diteliti. Penelitian ini tidak menggunakan 
sampel penelitian kelompok mahasiswa saja, sehingga hanya 
memberikan gambaran pada sebagian kelompok saja. 
Penelitian berikutnya dapat memasukkan kelompok 
profesional atau kelompok pendidikan lainnya sebagai objek 
penelitian. Penelitian ini menggunakan berbagai jenis produk 
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digital sehingga hasil penelitian bersifat umum. Penelitian 
selanjutnya dapat mengambil salah satu produk digital saja 
untuk dijadikan objek penelitian sehingga hasil penelitian dapat 
memberikan gambaran yang lebih spesifik. Penelitian ini 
mengabaikan faktor lain yang sangat dekat dengan pembajakan 
digital yaitu faktor hukum dan etika. Penelitian selanjutnya 
dapat memasukkan variabel-variabel tersebut kedalam 
penelitian tersebut. 

Penelitian ini tidak menguji secara spesifik tentang 
hubungan ataupun pengaruh antara satu variabel dengan 
variabel lainnya sehingga memungkinkan bagi penelitian 
selanjutnya untuk memakai alat uji yang berbeda. 
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Abstrak 

Aplikasi pendukung keputusan pemilihan penginapan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process 
(AHP)  merupakan aplikasi berbasis  web yang berfungsi membantu mengambil sebuah keputusan secara online. 
Sistem ini didesain secara dinamis sehingga user dapat menentukan sendiri nilai setiap objek criteria, alternatif 
dan objek alternatifnya sebagai masukan sistem. Sistem ini akan memberikan hasil prioritas alternative 
penginapan yang sesuai dengan masukan yang diberikan oleh user. Aplikasi ini berbasis web menggunakan 
bahasa pemrograman Java Sever Page (JSP) dan Javascript. 
 
Kata kunci : AHP,Penginapan, JSP, Javascript 
 

1. Pendahuluan  
 

1.1 Latar Belakang 
 
Implementasi dari pemanfaatan teknologi 

adalah adanya berbagai aplikasi untuk pengambilan 
keputusan yang dapat membantu meningkatkan 
kinerja seseorang dalam bekerja atau mengatasi 
permasalahan. Pembuatan aplikasi untuk 
pengambilan keputusan dapat menggunakan berbagai 
cara atau metode, disesuaikan dengan kebutuhan 
user. Salah satu metode yang digunakan yaitu 
Analytical Hierarchy Process (AHP). Permasalahan 
yang dapat diselesaikan dengan AHP antara lain 
adalah Single Criteria Decision Making (SCDM) dan 
Multi Criteria Decision Making (MCDM).  

MCDM merupakan suatu metode pengambilan 
keputusan yang didasarkan atas teori-teori, proses-
proses, dan metode analitik yang melibatkan 
ketidakpastian, dinamika, dan aspek kriteria jamak. 

 
1.2 Tujuan 

 
Tujuan dari pembuatan Aplikasi Web MCDM 

menggunakan metode AHP  ini antara lain adalah :  
a. Dapat membantu user dalam memilih penginapan 

yang sesuai dengan kriteria dan alternatif yang 
dibutuhkan oleh user. 

b. Mengimplementasikan metode AHP kedalam 
system pendukung keputusan dengan multi 
kriteria 

 
1.3 Perumusan Masalah 
 

Dalam penelitian ini terdapat  beberapa 
perumusan masalah antara lain: 

a. Bagaimana membangun aplikasi pendukung 
keputusan yang dapat membantu user memilih 
penginapan sesuai kriterianya. 

b. Bagaimana mengaplikasikan metode AHP untuk 
membuat Sistem Pendukung Keputusan dengan 
Multiple Criteria Decision Making 

 
1.4. Metode Penelitian 

 
Metodologi dalam penelitian ini adalah 

dengan melakukan studi literatur. Studi literatur yang 
dilakukan untuk mendukung penyusunan dan 
pembangunan penelitian  ini yaitu mempelajari buku-
buku, jurnal-jurnal. Materi yang dicari adalah materi 
yang berhubungan dengan : 
a. Buku Analytical Hierarchycal Process, Prof. 

Saaty. 
b. Jurnal Penerapan AHP dalam Pengambilan 

Keputusan Pemilihan Sistem Informasi 
Akuntansi pada PT KDM di Surabaya, oleh 
Johannes Januar Prajugo diakses dari 
http://digilib.its.ac.id/public/ITS-Master-7277-
9107205308-judul.pdf 

 
2. Dasar Teori 
 
2.1 Sistem Pendukung Keputusan (SPK) 
 

Sistem Pengambilan Keputusan (SPK) atau 
Decision Support System (DSS) merupakan suatu 
sistem interaktif yang membantu pengambil 
keputusan melalui penggunaan data dan model-model 
keputusan untuk memecahkan masalah-masalah yang 
sifatnya semi terstruktur dan tidak terstruktur. 

Ciri-ciri dari sistem ini adalah penggunaan 
model yang berkaitan dengan sifat permasalahan 
yang harus dipecahkan oleh orang yang berperan 
sebagai pengambil keputusan. Ciri lain dari sistem ini 

No Makalah : 334
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adalah pemanfaatan komputer sebagai motor 
penggeraknya. (Daihani, 2001) 
 
2.2 Multiple Criteria Decision Making (MCDM) 

 
MCDM merupakan teknik pengambilan 

keputusan dari beberapa pilihan alternatif yang ada. 
Di dalam MCDM ini mengandung unsur atribut, 
objektif, dan tujuan. 

Ada dua macam kategori dari MCDM, yaitu : 
a.  Multiple Objective Decision Making (MODM) 
b.  Multiple Atribut Decision Making (MADM) 

MODM menyangkut masalah perancangan 
(design), dimana teknik-teknik matematik optimasi 
digunakan, untuk jumlah alternatif yang sangat besar 
(sampai dengan tak berhingga) dan untuk menjawab 
pertanyaan apa (what) dan berapa banyak (how 
much). 

MADM, menyangkut masalah pemilihan, 
dimana analisa matematis tidak terlalu banyak 
dibutuhkan atau dapat digunakan untuk pemilihan 
hanya terhadap sejumlah kecil alternatif saja. Metode 
AHP merupakan bagian dari teknik MADM. 
(Artama, 2008) 
 
2.3 Analytic Hierarchy Process (AHP) 

 
2.3.1 Definisi AHP 

 
Analytical Hierarchy Process (AHP) 

merupakan suatu model pendukung keputusan yang 
dikembangkan oleh Thomas L. Saaty. AHP 
menguraikan masalah multi faktor atau multi kriteria 
yang kompleks menjadi suatu hirarki. Menurut Saaty 
di power point Kusrini, hirarki didefinisikan sebagai 
suatu representasi dari sebuah permasalahan yang 
kompleks dalam suatu struktur multi level dimana 
level pertama adalah tujuan, yang diikuti level 
kriteria, sub kriteria, dan seterusnya ke bawah hingga 
level terakhir dan alternatif. Dengan hirarki, suatu 
masalah yang kompleks dapat diuraikan ke dalam 
kelompok-kelompoknya yang kemudian diatur 
menjadi suatu bentuk hirarki sehingga permasalahan 
akan tampak lebih terstruktur dan sistematis. 
(Kusrini, 2009) 
 
2.3.2 Prinsip Kerja AHP 

 
Prinsip kerja AHP adalah penyederhanaan suatu 

persoalan kompleks yang tidak terstruktur, stratejik, 
dan dinamik menjadi bagian-bagiannya, serta menata 
dalam suatu hirarki. Kemudian tingkat kepentingan 
setiap variabel diberi nilai numerik secara subjektif 
tentang arti penting variabel tersebut secara relatif 
dibandingkan dengan variabel lain. Dari berbagai 
pertimbangan tersebut kemudian dilakukan sintesa 
untuk menetapkan variabel yang memiliki prioritas 
tinggi dan berperan untuk mempengaruhi hasil pada 
sistem tersebut. 

 
2.3.3 Prosedur AHP 
 

Pada dasarnya langkah-langkah dalam metode 
AHP meliputi: 
Menyusun hirarki dari permasalahan yang dihadapi. 
Persoalan yang akan diselesaikan, diuraikan menjadi 
unsur-unsurnya, yaitu kriteria dan alternatif, 
kemudian disusun menjadi struktur hirarki seperti 
pada Gambar 2.1: 

 

 
Gambar 2.1 Struktur Hirarki AHP 

 
2.3.4 Penilaian kriteria dan alternatif 

Kriteria dan alternatif dinilai melalui 
perbandingan berpasangan. Untuk berbagai 
persoalan, skala 1 sampai 9 adalah skala terbaik 
dalam mengekspresikan pendapat. Nilai dan definisi 
pendapat kualitatif dari skala perbandingan Saaty 
dapat dilihat pada Tabel 2.1. 

 
Tabel 2.1  Skala Penilaian Perbandingan 

Berpasangan 
Intensitas 

Kepentingan 
Keterangan 

1 Kedua elemen sama pentingnya 

3 Elemen yang satu sedikit lebih penting 
daripada elemen yang lainnya 

5 Elemen yang satu lebih penting 
daripada yang lainnya 

7 Satu elemen jelas lebih mutlak penting 
daripada elemen lainnya 

9 Satu elemen mutlak penting daripada 
elemen lainnya 

2,4,6,8 Nilai-nilai antara dua nilai 
pertimbangan-pertimbangan  yang 
berdekatan 

 
Perbandingan dilakukan berdasarkan 

kebijakan pembuat keputusan dengan menilai tingkat 
kepentingan satu elemen terhadap elemen lainnya 
Proses perbandingan berpasangan, dimulai dari level 
hirarki paling atas yang ditujukan untuk memilih 
kriteria, misalnya A, kemudian diambil elemen yang 
akan dibandingkan, misal A1, A2, dan A3. Maka 
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susunan elemen-elemen yang dibandingkan tersebut 
akan tampak seperti pada gambar matriks di bawah 
ini : 

 
Tabel 2.2  Contoh matriks perbandingan berpasangan 

 A1 A2 A3 

A1 1   
A2  1  
A3   1 

 
Untuk menentukan nilai kepentingan relatif 

antar elemen digunakan skala bilangan dari 1 sampai 
9 seperti pada Tabel 2.1., Penilaian ini dilakukan oleh 
seorang pembuat keputusan yang ahli dalam bidang 
persoalan yang sedang dianalisa dan mempunyai 
kepentingan terhadapnya. 

Apabila suatu elemen dibandingkan dengan 
dirinya sendiri maka diberi nilai 1. Jika elemen i 
dibandingkan dengan elemen j mendapatkan nilai 
tertentu, maka elemen j dibandingkan dengan elemen 
i merupakan kebalikannya. 

Dalam AHP ini, penilaian alternatif dapat 
dilakukan dengan metode langsung, yaitu metode 
yang digunakan untuk memasukkan data kuantitatif. 
Biasanya nilai-nilai ini berasal dari sebuah analisis 
sebelumnya atau dari pengalaman dan pengertian 
yang detail dari masalah keputusan tersebut. Jika 
pengambil keputusan memiliki pengalaman atau 
pemahaman yang besar mengenai masalah keputusan 
yang dihadapi, maka dia dapat langsung memasukkan 
pembobotan dari setiap alternatif. 
 
 
3. Perancangan 

 
3.1 Perancangan Flowchart 
 

 
 

Gambar 3.1 Flowchart  AHP 
 
Flowchart diatas menggambarkan proses AHP yang 
dilakukan system dalam menentukan criteria dan 
alternative yang sesuia dengan kebutuhan user mulai 
dari inisialisasi jumlah hingga penampilan outputnya. 
 
3.2 Sequence Diagram  

 
Gambar 3.2 Sequence Diagram buat kasus AHP baru 

  
3.3 Perancangan ERD 
 

 
Gambar 3.3 ERD 

 
Perancangan ERD diatas menggambarkan 
penyimpanan data setiap AHP yang diproses oleh 
system. 
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4. Hasil dan Analisa 
4.1 Hasil 
 

Gambar 4.1 Halaman awal 
 

Gambar 4.1 merupakan halaman awal dari aplikasi 
web ini. Terdapat 3 menu yaitu : ”Home”, ”Login”, 
”Daftar”. Menu ”Home” merupakan halaman awal 
web ini, pada menu ini terdapat penjelasan mengenai 
AHP. 
 

Gambar 4.2 Halaman create AHP  
 

Gambar 4.2 merupakan halaman create AHP. 
Halaman ini berfungsi untuk membuat AHP yang 
disertai dengan keterangan untuk membantu user 
dalam memakai aplikasi web dan menggunakan AHP. 

 
Gambar 4.3 Halaman nama kriteria  

    dan alternatif 
Gambar 4.3 merupakan tahap lanjutan dari tahapahap 
sebelumnya. Pada halaman ini user dapat meng-input-kan 
nama kriteria dan nama alternatif serta penjelasan tentang 
kriteria dan alternatif. 
 

 
Gambar 4.4 Halaman kriteria vs alternatif 

 
Tahap ini adalah tahap hasil dari semua pembobotan 
yang telah dilakukan. Dimana hasil tersebut 
memberikan prioritas alternatif yang terbaik atau 
terbesar sesuai dengan  di-input-kan oleh user dan 
juga terdapat konsistensi dari keseluruhan 
pembobotan yang telah dilakukan user. Pada halaman 
ini terdapat menu save yang berfungsi untuk 
menyimpan AHP yang telah dibuat. 
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4.2 Analisa 
 

Untuk menganalisa aplikasi ini, penulis 
melakukan beberapa perbandingan, yaitu : 

1. Perbandingan antara perhitungan manual 
(dengan menggunakan Excel) dan aplikasi ini 

2. Perbandingan antara aplikasi lain sejenis yang 
sudah ada sebelumnya dengan aplikasi yang 
dibangun 

 
 
 
 
 

Tabel 4.1 Perbandingan aplikasi web MCDM 
menggunakan metode AHP dengan 123AHP dan 
Manual (Ms. Excel) 

Perbedaan Output Penjelasan 
Perhitungan 

Input 

Aplikasi Web 
MCDM 
Menggunakan 
Metode AHP 

Tabel  Ada 
(Tutorial) 

Text 

123 AHP Grafik Tidak ada Text 
and 
button

Manual (Ms. 
Excel) 

Matriks Tidak ada 
(Perhitungan 
dan formula 
dibuat 
sendiri) 

Text 

 
 
5. Kesimpulan dan Saran 

 
5.1 Kesimpulan 

 
Aplikasi ini dapat menjawab tujuan awal dari 

pembuatannya yaitu : 
1. Aplikasi memberikan output berupa alternatif 

penginapan yang sesuai dengan kriteria dan 
bobot yang diinputkan oleh user. 

2. Aplikasi memungkin user dapat melakukan 
perhitungan AHP sesuai dengan kebutuhannya. 
Dimana user dapat menginputkan sendiri 
jumlah kriteria dan alternatifnya. 

3. Aplikasi ini dapat digunakan sebagai tutorial 
untuk membantu pembelajaran mata kuliah 
SPK, khususnya materi AHP. Hal ini karena 
tersedianya panduan untuk membantu user yang 
memiliki pengetahuan dasar mengenai AHP 
sehingga dapat belajar lebih lanjut dengan 
menggunakan aplikasi ini. 

 
 

5.2 Saran 
 

Aplikasi ini dapat dibuat dengan metode pendukung 
keputusan yang berbeda, sehingga dapat memberikan 
kontribusi keilmuan dibidang pendukung keputusan. 
 
 
Daftar Pustaka: 
 
Artama, Ketut Buda. (2008). Pengambilan Keputusan 

Kriteria Jamak (MCDM) Untuk Pemilihan 
Lokasi Floating Storange and 
Regacification Unit (FSRU) : Studi Kasus 
Suplay LNG Dari Ladang Tangguh ke Bali. 

 
Daihani,D.Umar. (2001). Komputerisasi 

Pengambilan Keputusan. PT Elexmedia 
Komputindo, Jakarta. 

 
Khannedy, Eko Kurniawan (2008). Tutorial 

JavaScript Indonesia. Diambil tanggal 17 
Juni 2010 
http://www.scribd.com/doc/5041041/Tutoria
l-JavaScript-Indonesia.  

 
Kusrini, Dwi Endah. (2009). Presentasi Tentang 

AHP. Diambil tanggal 13 Juni 2010 
http://www.slideshare.net/dessybudiyanti/pr
esentasi-tentang-AHP. 

 
Manalu, Ecko. (2008). Ada Apa dengan Web-Based 

Application?. Dalam Ada Apa dengan Web-
Based Application? - WikiMu. Diambil 26 
Januari 2010 dari 
http://www.wikimu.com/News/DisplayNews
.aspx? id=5572 

 
Mircosoft. (2009). Mircosoft SQL Server 2008 

Enterprise. Diambil 17 Juni 2010 dari 
http://www.microsoft.com/indonesia/saveco
st/sqlserver.aspx. 

 
Osvaldo. (2009). Belajar Web Based Application. 

Dalam [Tanya] Belajar Web Based 
Application [Archive] - Indowebster Forum. 
Diambil 26 Januari 2010 dari 
http://www.indowebster.web.id/archive/inde
x.php/t-40913.html 

 
Pirdashti, M., Ghadi, A., Mohammadi M., & 

Shojatalab G. (2009). Multi-Criteria 
Decision-Making Selection Model with 
Application to Chemical Engineering 
Management Decisions. World Academy of 
Science, Engineering and Technology, 49, 
54-58. 

 
Rachman, Taufik. (2009). Kelebihan dan Kekurangan 

Javascript. Diambil 26 Januari 2010 dari 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2012, STMIK - STIKOM Bali 23-25 Pebruari 2012 

1304 
 

http://rachman-
19.blogspot.com/2009/12/kelebih an-dan-
kekurangan-Javascript.html. 

 
Suryadi,Kadarsah dan Ramdhani, Ali, M.T. (2000). 

Sistem Pendukung Keputusan. PT Remaja 
Rosdakarya, Bandung. 

 
Teknomo, Kardi. (2006). Analytic Hierarchy Process 

Tutorial. Diambil tanggal 16 Januari 2010 
pukul 12:05 dari http://people.revoledu.com/ 
kardi/tutorial/AHP/AHP.htm. 

 
 

 

 
 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2012, STMIK - STIKOM Bali 23-25 Pebruari 2012 

1305 
 

ANALISA DAN PERANCANGAN MEDIA PEMBELAJARAN 
MENGGUNAKAN M-LEARNING 

 
Helmi Kurniawan 1), Agus Harjoko2) 

1)STMIK Potensi Utama, Medan  
2) Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta  

 1)helmikk12@gmail.com, 2)aharjoko@ugm.ac.id 
 

Abstrak 
 

The development of cellular mobile technology has become so fast and can be felt around the world and 
used in various areas of life. This development can be utilized in education and enabling new 
breakthroughs in mobile learning using mobile or IT devices called mobile learning. Mobile Learning 
facilitate learning and interaction between learners with the subject matter. Mobile Learning Developers 
must know the different learning approaches in order to choose appropriate learning strategies. Learning 
strategy should be chosen to motivate the students. Mobile learning has several advantages among which 
are independence in learning. However, on the other hand, learning mobile learning devices have limited 
resources and the diversity of platforms so that the necessary design that ensure compatibility and 
interoperability. J2ME applications using the programming language and Object Oriented Programming 
is (OOP) 
 
Keywords: Mobile Learning, Mobile, J2ME, OOP 
 
1. Pendahuluan 

Perkembangan teknologi telah 
menciptakan pengembangan terobosan-terobosan 
dalam pembelajaran. Di tengah perkembangan ini 
learner (pembelajar) bersinggungan dengan 
perangkat-perangkat teknologi komunikasi 
bergerak dan teknologi internet telah menjadi 
gelombang kecenderungan baru yang 
memungkinkan pembelajaran secara mobile atau 
lebih dikenal sebagai mobile learning (m-learning) 
memanfaatkan divais bergerak, khususnya telepon 
genggam. Kombinasi teknologi telekomunikasi 
dan internet memungkinkan pengembangan 
sistem mobile learning atau m-learning yang pada 
sisi klien memanfaatkan divais begerak, 
berinteraksi dengan sisi server, yaitu web server. 

Meskipun saat ini m-learning masih 
berada pada tahap awal pengembangan serta 
relatif belum begitu mapan, namun, m-learning 
diperkirakan akan menjadi cukup pesat dan viabel 
dalam jangka waktu dekat. Hal ini didukung oleh 
beberapa faktor berikut. Divais makin banyak, 
murah dan canggih serta kenyataan bahwa 
pengguna  divais bergerak lebih banyak dari 
pengguna komputer. Perkembangan teknologi 
wireless/seluler (2G, 2.5G, 3G). 

Tuntutan kebutuhan.Arsitektur fisik dari 
sistem yang dikembangkan Screenshot dari 
aplikasi pembelajaran m-learning. Faktor yang 
menjadi keterbatasan pemanfaatan m-learning 
banyak terkait dengan keterbatasan pada divais. 
Saat ini kebanyakan divais bergerak memiliki 
keterbatasan layar tampilan, kapasitas penyimpan 
dan keterbatasan catu daya.  

M-learning juga memiliki lingkungan 
pembelajaran yang agak berbeda dengan e-
learning atau pembelajaran konvensional. Dalam 
m-learning pembelajar lebih banyak 
memanfaatkan m-learning pada waktu luang 
(spare time) atau waktu idle (idle time) sehingga 
waktu untuk mengakses belajar juga terbatas. 
Sebuah penelitian juga menunjukkan bahwa 
pembelajar cukup nyaman menatap tampilan layar 
perangkat yang relatif kecil tersebut dalam waktu 
di bawah 5 menit. Hal ini menyebabkan konten 
pembelajaran harus dirancang secara khusus dan 
tidak dapat dengan serta merta diadopsi dari 
modul pembelajaran e-learning atau pembelajaran 
tradisional.  

Penelitian yang saat ini ada masih 
banyak meng-eksplorasi kepada aspek-aspek 
teknis pengembangan software dan belum 
mendalami aspek lain berkait masalah usabilitas 
maupun aspek pedagogis dan aspek-aspek 
lainnya, sehingga diperlukan adanya penelitian-
penelitian lebih lanjut yang lebih spesifik.  

Berdasarkan uraian diatas maka perlu 
dirancang aplikasi mobile learning sebagai media 
alternatife pembelajaran.  

Adapun rumusan masalah penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana merancang Aplikasi M-learning 

menggunakan aplikasi J2ME? 
2. Bagaimana mendeskripsikan konten untuk 

Aplikasi M- learning pada pembelajaran ? 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

No Makalah : 335
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1. Menghasilkan Aplikasi M-learning sebagai 
media pembelajaran. 

2. Pengembangan meteri bahan ajar untuk 
pembelajaran yang dapat diakses secara luas 
berbasis mobile. 

Adapum Metode Penelitian yang digunakan pada 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Analisis Kebutuhan M-Learning yaitu 

menginputkan konten-konten materi bahan 
ajar. 

b. Spesifikasi dan Desain : Pada tahap ini 
dilakukan spesifikasi dan desain  Aplikasi 
yang akan direalisasikan yaitu handphone 
yang memiliki aplikasi java dan melakukan 
uji program dengan menggunakan bahasa 
progaram Java 2 Micro Edition (J2ME) 
dengan Integrated Development Development 
(IDE) memakai Aplikasi NetBeans. 

c. Implementasi dan Verifikasi : Pada tahap ini 
akan dilakukan implementasi dan verifikasi 
aplikasi, untuk menguji apakah aplikasi sudah 
berjalan sesuai dengan yang dirancang sesuai 
dengan manfaatnya 

d. Validasi yaitu  untuk mengevaluasi kinerja 
dan kehandalan aplikasi yang dibuat 
mengidentifikasi kendala-kendala yang ada, 
misalnya mengakses konten pembelajaran 
melalui handphone 

 
2. Landasan Teori 
2.1 Pengertian Mobile Learning 

Menurut Susan Smith Nash 
mengungkapkan bahwa pengertian  mobile 
learning adalah istilah untuk materi pembelajaran 
maupun aktifitas belajar yang disampaikan dengan 
menggunakan media perangkat bergerak yang 
mengakomodasi keterbatasan penyampaian 
multimedia, terutama dalam bentuk suara, 
gambar, animasi dan teks. Sementara Kineo dalam  
review-nya, mengungkapkan bahwa pengertian 
mobile learning adalah kemampuan belajar yang 
tidak terikat kepada tempat maupun waktu, yang 
difasilitasi oleh perangkat bergerak . Pengertian 
mobile learning yang digunakan dalam tulisan ini 
adalah materi pembelajaran yang disampaikan 
dengan menggunakan media perangkat bergerak 
yang tidak terikat kepada tempat maupun waktu.  
(Sumber : Wahid, A. :Theory of Mobile Learning : 
2010)  

 
2.2. Teori dan Prinsip Didalam Pendidikan 
Jarak Jauh 
 Perkembangan teknologi informasi dan 
komonikasi (TIK) telah memberikan pengaruh 
terhadap dunia pendidikan khususnya dalam 
proses pembelajaran. Menurut Rosenberg (2001) 

dengan berkembangnya pengguna TIK terdapat 
lima pergeseran dalam proses pembelajaran yaitu : 
1. Dari pelatihan ke penampilan 
2. Dari ruang kelas dan bisa dimana saja 
3. Dari kertas ke Online atau saluran 
4. Fasilitas sedia ke fasilitas jaringan kerja 
5. Dari pengguna lama yang masa ke singkat 

Komonikasi sebagai media pendidikan dilakukan 
dengan menggunakan media-media komonikasi 
seperti telephone, computer, internet, E-mail dan 
banyak lagi. Interaksi antar guru dan pelajar atau 
siswa tidak hanya dilakukan melalu hubungan 
bertatap muka tetapi dilakukan juga dengan 
menggunakan media tersebut. 
 Menurut Rosenberge e-learning 
merupakan satu penggunaan teknologi internet 
dalam penyampaian pembelajaran dalam 
jangkauan luas yang belandaskan tiga kriteria 
yaitu: 
1. E-learning merupakan jaringan dengan 

kemampuan untuk memperbaharui, 
menyimpan, mendistribusi dan membagi materi 
ajar atau informasi, 

2. Pengiriman sampai ke pengguna terakhir 
melalui komputer dengan menggunakan 
teknologi internet yang standard. 

3. Memfokuskan pada pandangan yang paling luas 
tentang pembelajaran di  balik paradigma 
pembelajaran tradisional. 

Saat ini e-learning telah berkembang 
dalam berbagai model pembelajaran yang berbasis 
TIK seperti: CBT (Computer Based Training), 
CBI (Computer Based Instruction), Distance 
Learning, Distance Education, CLE (Cybernetic 
Learning Environment), Desktop 
Videoconferencing, ILS (Integrated Learning 
Syatem), LCC (Learner-Cemterted Classroom), 
Teleconferencing, WBT (Web-Based Training).  

Menurut Nipper, (1989) beliau 
menyatakan bahwa pendidikan jarak jauh generasi 
pertama dikenali sebagai generasi tradisional yang 
banyak bergantung kepada bahan bercetak, 
televisi, kaset, video kaset, dan interaktiviti 
melalui telefon. Kehadiran komputer yang 
memperkenalkan multimedia telah meletakkan 
pendidikan jarak jauh 

Sistem pendidikan jarak jauh adalah 
kaedah pengajaran dimana aktiviti pengajaran 
dilaksanakan secara terpisah dari aktiviti belajar. 
Sebagian besar karena tempat tinggal siswa jauh 
atau terpisah dari lokasi lembaga pendidikan.  

Didalam mendapatkan kemudahan 
pendidikan jarak jauh adalah dengan terdapatnya 
interaktif diantara guru dan pelajar, diantara 
pelajar dengan pembelajaran dan diri pelajar itu 
sendiri. Gabungan diantara audio dan video juga 
dapat meningkatkan ketertarikan didalam 
pembelajaran.  
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(Sumber : Dr.Munir, M.IT, Penerbit Alfabetta 
2010) 
 
3. Analisis dan Perancangan 
3.1. Analisis Masalah 

Dalam proses pembelajaran masih 
terdapat kekurangan yang harus diperbaiki 
terutama dalam sistem pembelajaran yang 
diberikan kepada siswa-siswi dalam media 
belajar. Pembelajaran selama ini masih 
menggunakan fasilitas ruang kelas, labolatorium  
dan sebagai media adalah buku pelajaran dan 
lembar kerja siswa sebagai media evaluasi belajar 
siswa-siswi. Sistem yang berjalan yaitu guru 
datang ke kelas untuk memberikan materi 
pelajaran. Kemudian guru memberikan materi 
dengan cara menjelaskan materi yang ada pada 
buku serta mendiktekan materi secara singkat agar 
lebih mudah dimengerti. 

Untuk contoh kasus penulis mengambil 
materi ajar fisika untuk anak SMP. Berikut ini 
mekanisme dalam proses pembelajaran siswa 
SMP kelas VIII pada pokok bahasan tekanan dan 
hukum archimedes. Dalam proses ini penulis 
menggunakan tabel requirement actor dan use 
case diagram dalam menggambarkan proses 
sistem dengan pengguna sistem adalah sebagai 
berikut: 
Tabel 1. Requirement Actor Dan Use Case Pada 
Sistem Pembelajaran 

No Requirement Actor  Use Case 
1 Guru memberikan 

materi dengan 
meringkas buku 
pelajaran kepada 
siswa-siswi 

Guru Memberikan 
materi  

2 Guru menjelaskan 
materi sampai 
siswa-siswi 
mengerti mengenai 
pelajaran tersebut. 

Guru Menjelaskan 
materi 

3 Siswa-siswi 
mencatat materi 
yang telah diberikan 
oleh guru 

Murid Mencatat 
materi 

4 Guru memberikan 
soal-soal kepada 
murid dengan 
media lembar kerja 
siswa. 

Guru Memberikan 
soal 

5 Siswa-siswi 
menjawab soal-soal 
latihan 

Murid Menjawab 
soal 

6 Guru membimbing 
siswa-siswi melalui 
tes labolatorium. 

Guru  Membimbing 
tes 
labolatorium 

Berikut ini adalah gambar use case 
diagram yang sebelumnya telah dijabarkan dalam 
tabel requirement actor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Use Case Diagram Mekanisme Proses 
Pembelajaran  

 
3.2. Deskripsi Sistem 
 Sebagai gambaran umum tentang sistem 
yang dirancang maka dibutuhkan deskripsi sistem. 
Aplikasi m-learning untuk pembelajaran fisika 
dengan pokok bahasan tekanan dan hukum 
archimedes ini merupakan perangkat lunak yang 
digunakan untuk pembelajaran mandiri siswa-
siswi kelas VIII dan dapat digunakan sebagai 
media belajar.  

Dalam aplikasi ini terdapat teori-teori 
tekanan dan hukum Archimedes sehingga siswa-
siswi dapat membaca dan memahami konsep 
tekanan dan hukum Archimedes dalam penerapan 
kehidupan sehari-hari, kumpulan rumus-rumus 
tekanan dan hukum archimedes yang dapat 
dengan mudah dihapal dan dipahami oleh siswa-
siswi, contoh soal dan latihan soal berupa pilihan 
berganda dan aplikasi ini akan memproses 
jawaban kemudian menampilkan jawaban yang 
benar, cara penyelesaiannya dan memberikan 
informasi kepada pengguna mengenai jawaban 
yang pengguna jawab.   
3.3. Desain Sistem 

Dalam hal ini penulis akan memberikan 
gambaran yang jelas dan rancang bangun agar 
sistem yang akan dibentuk oleh penulis mudah 
dipahami dan mudah digunakan nantinya. Tahap 
ini disebut dengan disain sistem, yaitu  Disain 
Sistem Secara Global dan Disain Sistem Secara 
Detail. 
3.3.1. Desain Sistem Secara Global  
 Untuk desain sistem secara global akan 
digambarkan dengan menggunakan Unified 
Modelling Language (UML) yang terdiri dari use 
case diagram dan class diagram. Berikut adalah 
tabel untuk mendefinisikan requirement actor dan 
use case pada pembelajaran fisika. 
 
 
 

Memberikan 
mataeri 

Menjelaskan 
materi 

Mencatat mataeri

Memberikan soal 

Menjawab soal 

Menmbimbing 
tes

Guru

Murid

<<include>

<<include>
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Table III.2. Tabel Requirement Actor Dan Use 
Case Pada Aplikasi Pembelajaran 
No Requirement Actor Use case 
1 User menggunakan 

mobile application pada 
pembelajaran fisika 
sebagai media 
pembelajaran. 

Murid  Display 
konfiguras
i mobile 

2 User dapat memilih 
menu utaa yang tersedia 
dalam aplikasi 

Murid Menu 
item 
pilihan 

3.  User memilih menu teori 
dan terdapat sub menu 
pilihan berupa list atau 
daftar teori dapat dibaca 
sebagai referensi 
pengguna. 

Murid  List 
pilihan 

4. Pengguna dapat 
menanyakan pada guru 
jika terdapat teori dan 
contoh soal yang belum 
dimengerti. 

Murid  Menanyak
an teori 
dan 
contoh 
soal ke 
guru 

5. Guru memberikan 
penjelasan pada 
pengguna atau siswa-
siswi 

Guru Menjelask
an teori ke 
pengguna 

6. Pengguna memilih menu 
rumus dan menghapal 
atau dapat dijadikan 
sebagai bahan referensi. 

Murid  Menghapa
l rumus 

7. Pengguna melatih 
kemampuan dengan 
menu soal, dan juga 
dapat sebagai bahan 
referensi dengan memilih 
menu contoh soal dalam 
menjawab soal. 

Murid  Melatih 
kemampu
an 

 
3.3.1.1.  Use Case Diagram  

Use case diagram Aplikasi mobile 
learning seperti yang ditunjukkan gambar 2.  

 
    

 

                

 

 

 

 

 

Gambar 2. Use Case Diagram Aplikasi 
Pembelajaran Fisika 

3.3.1.2. Class Diagram  
Class diagram menggambarkan struktur 

dan deskripsi class, package, dan object beserta 
hubungan satu sama lain, berikut ini adalah 
gambar class diagram Aplikasi pembelajaran. 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 3. Class Diagram Aplikasi Pembelajaran 
 

3.3.2. Perancangan Antarmuka 
 Dalam perancangan antar muka penulis 

menggunakan component diagram, component 
diagram adalah bagian fisik dari sebuah sistem. 
Komponen sangat berkaitan dengan interface, 
interface bisa berwujud konseptual maupun fisik. 
Berikut ini adalah gambar component diagram: 

 
   

 

 

Gambar 4. Component Diagram Aplikasi 
Pembelajaran 

3.3.3. Desain Proses 
Berikut adalah mekanisme proses dalam 

aplikasi pembelajaran fisika. Dalam desain proses 
ini penulis menggunakan activity diagram, 
activity diagram merupakan teknik untuk 
mendeskripsikan logika procedural, proses bisnis 
dan aliran kerja. Berikut adalah gambar Sequence 
diagram dan activity diagram dalam aplikasi 
pembelajaran yaitu. 
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Gambar 5. Squence Diagram 
Pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Activity Diagram Untuk Use Case 
Latihan Pembelajaran 

 
4. PEMBAHASAN 

Hasil aplikasi Mobile Learning dalam 
pembelajaran fisika berbasis mobile sebagai 
media untuk membantu siswa-siswi dan guru 
untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan 
belajar berbasis kompetensi dalam proses 
pembelajaran. Berikut ini adalah tampilan hasil 
aplikasi pembelajaran fisika. 

 

 
Gambar 7. Tampilan Menu Utama Pada Aplikasi 

Pembelajaran Fisika 

 
Gambar 8. Tampilan Daftar Pilihan Tekanan 

 

 
Gambar 9. Tampilan Hukum Archimedes 

 
Gambar 10. Tampilan Menu Rumus 

 

 
Gambar 11. Tampilan Menu Contoh Soal 

 

Display home 
aplikasi 

Memilih menu 
utama 

Display menu 
soal 

Display menu 
soal latihan 

Display 
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Gambar 12. Tampilan Soal Latihan 

 
Gambar 13. Tampilan Hasil Jawaban 

 
 Aplikasi ini merupakan hasil dari teknik 
pembelajaran yang ada pada proses pembelajaran 
yang diterapkan di berbagai sekolah. Di dalam 
aplikasi pembelajaran fisika ini memiliki tutorial 
teori tekanan dan hukum archimedes yang dapat 
dipakai oleh siswa-siswi atau pengguna dan guru. 
Dengan teknik pembelajaran ini yang 
menggunakan mobile sebagai media para siswa-
siswi dan guru dapat belajar di manapun tanpa 
terikat dengan tempat serta waktu. 
 Aplikasi pembelajaran ini merupakan 
metode pembelajaran yang memanfaatkan fungsi 
mobile sebagai pengganti buku dalam proses 
pembelajaran.  Karena pada pembelajaran ini 
menggunakan teknik pembelajaran jarak jauh 
yang memiliki prinsip sebagai proses belajar yang 
tidak bergantung pada tempat dan waktu serta 
dalam proses pembelajarannya banyak memiliki 
tutorial-tutorial sebagai pengganti materi-materi 
yang dapat diberikan di kelas, maka pada aplikasi 
ini memberikan banyak tutorial dalam pokok 
bahasan tekanan dan hukum archimedes. Dan 
tutorial tersebut didalamnya terdiri dari teori 
tekanan dan hukum archimedes yang termasuk 
rumus-rumus, contoh soal dan soal latihan. 
   
 
 

4. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisa dan perancangan 

yang dilakukan pada Aplikasi M-Learning Dalam 
Pembelajaran Fisika Mandiri Pada Siswa SMP 
sampai dibuatnya sistem yang baru maka  dapat 
diambil beberapa kesimpulan yaitu : 
1. Aplikasi pembelajaran M-learning merupakan 

metode pembelajaran yang memanfaatkan 
fungsi mobile sebagai pengganti buku dalam 
proses pembelajaran untuk masa kedepannya.   

2. M-learning dapat meningkatkan sistem 
pembelajaran saat ini dimana penyampaian 
materi masih dijelaskan oleh guru dari buku 
pelajaran dan lembar kerja siswa sebagai 
materi ajar.  

3. Aplikasi pembelajaran ini merupakan metode 
pembelajaran yang memanfaatkan fungsi 
mobile dengan teknik pembelajaran jarak jauh 
menggunakan tutorial drill and practice.   

4. Aplikasi ini dirancang menggunakan aplikasi 
Netbeans berbasis J2ME untuk aplikasi mobile 
dengan penyimpanan data yang disebut record 
management system 
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Abstrak 

 
PT. PJKA Region North Sumatra is one type of transportation demand by the people of the Medan city. 
Therefore, in order to compete with other transportation service improvement is needed that can attract 
and provide convenience for the users of train services.  A passenger train at PT. PJKA City-Medan from 
year to year has increased, especially on holidays. Starting from this, improving quality of care and 
quality of the station needs to be improved, and one of them is to design information systems scheduled 
arrival / departure of train schedules northern Sumatra region using computerized. The purpose of this 
study is to design an information system of the train and carried out tests on the train information system. 
Problems in this study is how to make a trains information system based on SMS gateways and how to 
perform tests on the train information system. The subject of this study is the train departure information 
system based on SMS gateway which is designed as a media provider of the information realized in the 
form of an SMS gateway. Applications built using Visual Basic 6.0 programming language by using 
additional SMS.dll component that serves to link the phone with a PC in building SMS Gateway 
application, as well as using the SQL Server Database as data storage. With the design of information 
systems can provide benefits for the PT. PJKA Region North Sumatra (Medan). 
 
Kata kunci: SMS Gateway, train information system and SQL Server. 
 
1. Pendahuluan 

Kereta api sampai sekarang masih 
menjadi  transportasi pilihan untuk masyarakat 
kota Medan, dengan alasan harga masih 
terjangkau secara ekonomi, mampu mengangkut 
penumpang dengan jumlah yang banyak, jadwal  
kedatangan dan keberangkatan lebih pasti, serta 
relatif lebih aman. Dalam kenyataannya untuk 
mengakses informasi seperti jadwal 
keberangkatan kereta api,  masyarakat kota 
Medan  masih memilih untuk datang langsung 
ke stasiun kereta api kota Medan (PT. PJKA 
Wilayah Sumatera Utara). Tindakan yang 
dilakukan oleh penumpang seperti ini dengan 
datang langsung ke stasiun kereta api kota 
Medan meskipun cukup praktis, akan tetapi 
pada kenyataannya dapat menjadi tidak efektif, 
ketika terjadi keterlambatan kedatangan atau 
keberangkatan kereta api. Hal-hal tersebut dapat 
dikurangi dampaknya, jika ada system informasi 
yang lebih efisien. 

Teknologi telekomunikasi selular 
dengan sarana telepon selular ( handphone ) / 
ponsel dapat berfungsi pula sebagai media 
untuk mengirim dan menerima pesan singkat 
yang berbentuk teks dengan sebutan SMS 
(Short Message Service). Layanan SMS 
merupakan daya tarik tersendiri bagi masyarakat 
dalam melakukan kegiatan komunikasinya, dan 

hal tersebut menjadi salah satu penyebab 
meningkatnya jumlah pelanggan telepon selular 
dan volume lalu lintas telekomunikasi selular 
saat ini. Banyak usaha yang dikembangkan 
untuk memanfaatkan fasilitas SMS sebagai 
sarana informasi yang interaktif, tidak terkecuali 
bagi perusahaan jasa transportasi dapat 
menggunakan fasilitas ini untuk memberikan 
informasi jadwal keberangkatan kereta api  yang 
lebih mudah didapat bagi para pelanggan. Tak 
jarang ketika pelanggan pergi ke stasiun untuk 
berangkat ke kota tujuan sesuai jadwal yang 
dinginkan pelanggan ternyata tidak ada kereta 
api yang berangkat ketempat tujuan yang 
diinginkan atau pelanggan mengalami 
keterlambatan kereta api. Tujuan penulisan ini 
adalah untuk membangun aplikasi yang 
memanfaatkan fasilitas SMS gateway dalam 
informasi jadwal keberangkatan kereta Api. 
Aplikasi SMS ini akan memudahkan pelanggan 
untuk mengetahui informasi jadwal kereta 
Dalam penulisan ini, yang menjadi rumusan 
masalah adalah bagaimana membuat suatu 
sistem informasi kereta api berbasis SMS 
gateway dan bagaimana melakukan uji coba 
terhadap sistem informasi kereta api tersebut 
Dengan adanya sistem informasi berbasis SMS 
gateway di stasiun kereta api, maka masyarakat 
dapat mengakses informasi jadwal kedatangan 

No Makalah : 336
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dan keberangkatannyakereta api dan dapat 
memberikan keuntungan bagi pihak PT. PJKA 
Wilayah Sumatera Utara (Kota Medan). 

Adapum Metode Penelitian yang 
digunakan pada penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
a. Analisis Kebutuhan Sistem jadwal 

keberangkatan dan kedatangan kereta api. 
b. Spesifikasi dan Desain : Pada tahap ini 

dilakukan spesifikasi dan desain  Aplikasi 
yang di bangun menggunakan bahasa 
pemograman Visual Basic 6.0 dengan 
menggunakan tambahan komponen 
SMS.dll yang berfungsi untuk penghubung 
ponsel dengan PC  dalam membangun 
aplikasi SMS Gateway, serta menggunakan 
Data Base SQL Server sebagai penyimpan 
data 

c. Implementasi dan Verifikasi : Pada tahap 
ini akan dilakukan implementasi dan 
verifikasi aplikasi, untuk menguji apakah 
aplikasi sudah berjalan sesuai dengan yang 
dirancang sesuai dengan manfaatnya 

d. Validasi yang penulis lakukan adalah 
melakukan pengujian sistem keseluruhan 
baik itu hardware maupun perangkat lunak 
yang dirancang agar sistem yang dirancang 
sudah sesuai dengan kebutuhan awal, yaitu 
dapat melakukan pengecekan jadwal 
keberangkatan kereta api berbasis Short 
Message Sevices (SMS) Gateway. 

 
2. Landasan Teori 

Short Message Service disingkat 
dengan (SMS), merupakan pesan singkat berupa 
teks yang dikirim dan diterima antar sesama 
pengguna telpon. Short Message Service (SMS) 
merupakan sebuah layanan yang banyak 
diaplikasikan pada sistem komunikasi tanpa 
kabel, memungkinkan dilakukannya pengiriman 
pesan dalam bentuk alphanumeric antara 
terminal pelanggan atau antara terminal 
pelanggan dengan sistem eksternal seperti 
email, paging, voice mail, dan Iain-lain. 
Teknologi digital yang digunakan bervariasi 
dari yang berbasis GSM, Time Division Multiple 
Access (TDMA), hingga Code Division Multiple 
Access (CDMA). (Romzi Imron Rosidi. 2009. 
hal:1)  

 
2.2. Cara Kerja SMS 

Layanan SMS menggunakan kanal 
atau jalur teks dalam proses penyampaiannya. 
Sehingga meskipun  orang yang menerima SMS 
sedang melakukan kegiatan pembicaraan 
dengan handphone, SMS yang masuk tetap 
dapat diterima. Berikut gambaran umum cara 
kerja SMS : 

 
Gambar 1. Skema Sederhana Cara Kerja SMS 

(Sumber : Wahidin. 2010. hal: 4) 
 
Ketika ada yang mengirimkan SMS ke 

telepon seluler kita, pesan itu terlebih dahulu 
melalui SMS Center (SMSC), kemudian 
diteruskan ke tower (Base Transmission System, 
BTS), lalu dari tower akan diteruskan ke telepon 
seluler kita. Juga ketika kita mengirimkan SMS, 
pesan itu terlebih dahulu melalui SMS Center, 
lalu ke tower, lalu ke telepon seluler yang 
dituju. Data yang dikirimkan antara lain panjang 
pesan (jumlah karakter), waktu pengiriman, 
nomor tujuan pesan, format pesan (teks biasa 
atau multimedia), beserta informasi lainnya. 
(Wahidin.Maxikom 2010. hal: 4) 

 
2.3.  SMS Gateway 

SMS Gateway adalah jenis SMS dua 
arah, dengan keunikan bahwa semua tarif yang 
diberlakukan adalah tarif SMS normal sesuai 
dengan apa yang diberlakukan oleh operator. 
Artinya, SMS tersebut harus bisa melakukan 
transaksi dengan data base. Untuk itu perlu 
dibangun sebuah sistem yang disebut sebagai 
SMS Gateway. Pada prinsipnya, SMS Gateway 
adalah sebuah perangkat lunak yang 
menggunakan bantuan komputer dan 
memanfaatkan teknologi seluler yang 
diintegrasikan guna mendistribusikan pesan-
pesan yang di-generate lewat sistem informasi 
melalui media SMS yang di-handle oleh 
jaringan seluler. (Wahidin.Maxikom 2010. hal: 
5) 
 
2.4. Topologi Sistem Kerja SMS Gateway 

Gambaran umum tentang kerja 
topologi sistem jaringan SMS Gateway, dapat 
kita lihat pada gambar berikut: 
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Gambar 2.  Ilustrasi Topologi sistem Kerja 

SMS Gateway 
(Sumber: Wahidin.Maxikom 2010. hal: 7) 

Pada keterangan gambar diatas, Handphone 
(HP), (Anda dapat menggantikannya dengan 
mobile modem) yang telah dilengkapi dengan 
SIM Card bertindak sebagai pengirim atau 
penerima pesan. Selanjutnya mobile modem 
atau HP tadi dihubungkan dengan komputer 
(PC) yang didalamnya terdapat program aplikasi 
SMS yang penulis buat. PC bertindak sebagai 
input data menggantikan keypad pada HP. 
Sehingga untuk mengirim SMS semuanya 
dilakukan melalui PC, bertindak sebagai admin. 
Selain sebagai input data, PC juga mampu 
bertindak untuk menampilkan SMS yang masuk. 
Untuk proses pengiriman data dari mobile 
modem atau HP ke HP penerima, semuanya 
diserahkan ke SMS Center operator SIM Card 
yang kita gunakan. Begitu juga sebaliknya 
apabila ada SMS masuk, sebelum sampai ke 
mobile modem / HP yang kita gunakan, pesan 
tadi akan di kirim ke SMS Center terlebih 
dahulu. (Sumber: Wahidin.Maxikom 2010. hal: 
7). 
 
3. Analisis dan Perancangan 
3.1. Analisis Masalah 

Analisa sistem dilakukan guna 
mengatasi keterbatasan dalam penyediaan 
sarana sistem informasi jadwal keberangkatan 
kereta api, yang hanya di sampaikan melalui 
papan pengumuman yang berada pada stasiun 
tersebut, dan media cetak. Disini penulis 
membangunan sistem informasi jadwal 
keberangkatan kereta api berbasis SMS 
Gateway, guna mengetahui respon yang di 
berikan kepada pelanggan pengguna jasa 
angkutan darat kereta api tentang informasi 
jadwal keberangkatan kereta api melalui via 
SMS. Dengan adanya aplikasi SMS Gateway 
untuk mengetahui jadwal keberangkatan kereta 
api, memudahkan pelanggan mendapatkan 
informasi, dengan menghemat waktu dan biaya 
dan informasi yang di dapat bisa di percaya dan 

akurat, dan dapat meningkatakan propit 
perusahaan dalam penyediaan layanan. 

Berikut ini merupakan prosedur bagi 
calon penumpang dalam mendapatkan jadwal 
keberangkatan kereta api: 
1. Bagi calon Penumpang harus datang 

langsung kestasiun Kereta api. 
2. Kemudian bagi para calon penumpang yang 

ingin mendapatkan informasi jadwal 
keberangkatan kereta api, dapat melihat pada 
papan pengumuman yang telah di sediakan 
oleh pihak PT. KA atau dapat juga 
menanyakan kebagian informasi jadwal 
keberangkatan kereta api. 

3. Bagi para calon penumpang yang ingin 
mengetahui jadwal keberangkatan kereta api 
dapat juga mengetahui dengan membeli 
salah satu media cetak yang menyediakan 
informasi jadwal keberangkatan kereta api. 

Berdasarkan hasil pengamatan pada 
PT. PJKA Wilayah Sumatera Utara terdapat  
kelamahan sistem yaitu dalam mengupdate data 
informasi jadwal keberangkatan dan kedatangan 
kereta api sering terjadi keterlambatan sehingga 
pelanggan tidak mengetahui informasi jadwal 
keberangkatan dan kedatangan kereta dan 
mengakibatkan pelanggan mengalami 
penundaan dan keterlambatan keberangkatan. 
Berdasarkan penjelasan diatas maka perlu 
adanya perbaikan sistem yang dapat 
mempermudah kedua pihak dalam memberi dan 
menerima informasi jadwal keberangkatan dan 
kedatangan kereta api yaitu dengan membuat 
sistem informasi jadwal keberangkatan kereta 
api berbasis SMS gateway. 
 
3.2. Desain Sistem 

Perancangan sistem merupakan suatu 
langkah untuk membangun kebutuhan sistem 
(SMS Gateway) yang akan di bangun berkaitan 
dengan fungsi dan fasilitas. 
1. Perancangan Diagram Blok Sistem 
 

 
 

Gambar 3. Diagram Blok Sistem 
2. Perancangan Diagram Blok Sistem 

Diagram konteks digunakan untuk 
menggambarkan kondisi sistem yang ada baik 
input maupun output serta menyertakan 
terminator yang terlibat dalam penggunaan 
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sistem. Diagram konteks sistem informasi 
kereta api, ditunjukkan pada Gambar 4. 
 

 

 

 

 

Gambar 4. Context Diagram Sistem Informasi 
Jadwal Keberangkatan Kereta Api Berbasis 

SMS Gateway 
 
3. Perancangan Data Flow Diagram (DFD) 
  Data Flow Diagram sebagai 
penjabaran dari bagan diagram konteks yang 
telah dibuat sebelumnya alur data dan entiti 
yang diturunkan sesuai tidak ada yang 
bertambah ataupun berkurang.   
  

 

 

  

 

             

 

 

 

Gambar 5.  Data Flow Diagram(DFD)Level 0 
Keterangan : 
  Pada DFD (Data Flow Diagram) diatas 
menjelaskan keseluruhan kerja program SMS 
Gateway informasi keberangkatan kereta api. 
User mengirimkan SMS request kepada admin 
untuk dilakukan pengecekan data yang di 
perlukan oleh User dan disesuikan dengan data 
yang telah diinputkan oleh admin, bila telah 
sesuai dengan data, program secara otomatis 
mengirimkan pesan balasan kepada User. 
Sedangkan bila terjadi kesalahan pada data yang 

dikirimkan oleh User, program juga secara 
otomatis mengirimkan pesan balasan kesalahan 
kepada User. Admin melakukan penginputan 
data antara lain, data kereta api, data tujuan, 
data jadwal, dan laporan keseluruhan data yang 
masuk, maupun yang keluar. Untuk penjelasan 
lebih lanjut dapat dilihat DFD Level 1 dan 
Level 2 dibawah ini : 
 

 

 

 

 

 

Gambar 6.  DFD Level 1 Proses 1 Request 
Pesan User 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 7.  DFD Level 1 Proses 2 Request 

Pesan User  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 8.  DFD Level 2 Proses 1 Proses Masuk 

dan Update Data Jadwal 
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Gambar 9. DFD Level 2 Proses 2 Proses Masuk 

dan Update Data Jadwal 
 

4. Kebutuhan Sistem 
Perangkat Keras yang digunakan untuk 
pengembangan sistem ini adalah: 
a. Satu unit komputer server dengan spack: 

memory 512, hardisk minimal 20 GB. 
b. Satu unit modem yang suport dengan AT 

Comment dan satu kabel USB untuk 
sambungan ke komputer. Disini Penulis 
memakai modem Wavecom yang memang 
khusus modem server yang suport AT 
comment. 

Teknologi perangkat lunak yang digunakan 
dalam pengembangan sistem ini: 
a. Sistem operasi Windows Xp Speck 2 
b. Microsoft SQL Server sebagai data basenya. 
c. Microsoft Visual Basic 6.0 untuk 

pemograman aplikasi SMS Gateway. 
d. Crystal Ryport 8.5 untuk penampilan laporan 

data. 
e. Program SMS.dll Visual Basic yang sudah 

di compailer untuk membaca dan mengirim 
pesan, dapat di download di 
www.indoprog/SMS.dll.com 

 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Program aplikasi SMS Gateway ini 
dibangun bertujuan untuk menerima SMS dari 
user dan mengirimkan kembali SMS yang berisi 
informasi yang dibutuhkan user, dalam hal ini 
user membutuhkan jadwal informasi 
keberangkatan kereta api. Sehingga hanya 
dengan mengirim sebuah SMS, user dapat 
mengetahui informasi yang mereka butuhkan. 
Berikut ini adalah tampilan hasil dari sistem 
informasi jadwal kereta API berbasis SMS 
Gateway. 

 

 
Gambar 10. Tampilan Halaman Setting 

Modem 
 

 
Gambar 11. Tampilan Halaman Jadwal 

Keberangkatan 
 

Pada tampilan ini user mengetikan 
keyword melalui handphone untuk meminta 
informasi jadwal keberangkatan kereta api, 
dengan mengetik Jadwal (spasi) Medan (spasi) 
Rantau. Gambar hasil dari tampilan pengetikan 
keyword user dapat kita lihat seperti gambar 12. 

 

 
Gambar 12. Tampilan Pengetikan Keyword 

User Pada Handphone 
 

 
Gambar 13. Tampilan Balasan Request Dari 

User Pada Handphone 

2.0 

Input Data 
 

2.1 

Add 
&Update 

Data 

Jadwal KA 

Nama Dan Tujuan 
KA 

3 
Data 
kereta  

Admin 

2.2 

Add 
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data 
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Gambar 14. Tampilan Hasil Balasan Kesalahan 

Pengetikan Keyword Pada Handphone 
 

 
Gambar 15. Tampilan Menu Laporan Jadwal 

Keberangkatan Kereta Api 
 

 
Gambar 16. Tampilan Menu Laporan SMS 

Masuk 
 

 
Gambar 17. Tampilan Menu Laporan SMS 

Keluar 
 

 
4. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisa yang 
dilakukan, perangkat lunak yang telah penulis 
rancang masih jauh dari sempurna. Dari 
keseluruhan hasil pengujian yang dilakukan 
dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Aplikasi ini dapat menyediakan informasi 

jadwal keberangkatan kereta api yang dapat 
di akses melalui SMS (Short Message 
Service) melalui handphone. 

2. Pembuatan aplikasi jadwal keberangkatan 
kerata api berbasis SMS Gateway dengan 
menggunakan fasilitas MSComm yang 
berfungsi dalam pembacaan port yang 
terkoneksi antara modem dan PC. 

3. Komponen SMS.dll merupakan komponen 
tambahan dalam pembacaan pesan masuk 
dan pesan keluar.. 

4. Aplikasi SMS Gateway informasi jadwal 
keberangkatan kereta api ini kedepannya 
dapat digunakan untuk penyedian informasi 
jadwal keberangkatan bagi pelanggan 
kereta api yang ada di kota Medan. 
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Abstrak 
Permasalahan yang selalu berkaitan dengan dunia kerja yaitu keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Lapindo Brantas, Inc. 
menyempurnakan upaya pencegahan kecelakaan kerja dengan menerapkan behaviour based safety yaitu upaya pencegahan 
kecelakaan kerja melalui pendekatan perubahan perilaku. Penerapan pengamatan perilaku kerja ini berlaku untuk seluruh 
stakeholder yang beroperasi perusahaan  yang bekerja di area operasi Lapindo Brantas,Inc.Pengembangan sistem meliputi 
gathering information, analisis kebutuhan dengan VORD yang mempresentasikan kebutuhan berdasarkan viewpoint dengan 
hasil SKPL dan UML yang digunakan untuk menentukan, menvisualisasikan, membangun,  mendokumentasikan sistem dan 
menghasilkan dokumen DPPL. Selanjutnya yaitu tahap implementasi serta uji coba terhadap beberapa fungsi untuk 
mengevaluasi kinerja system Hasil dari tugas akhir ini adalah Sistem Informasi Behaviour Based Safety di Lapindo 
Brantas.Inc.yang dapat mengukur Safe Observation Index (SOI) yang dapat tingkat kondisi aman tempat kerja dan melakukan 
intervensi perilaku kerja secara berkesinambungan  secara otomatisasi sehingga diperoleh budaya kerja aman dan akhirnya 
dapat mencegah kecelakaan kerja. 
 
Kata kunci — Behaviour Based Safety, SOI, VORD, kecelakaan kerja 

 

 

I. PENDAHULUAN 

Seiring dengan perkembangan dunia industry, dunia kerja 
selalu dihadapkan pada masalah-masalah baru yang harus bisa 
segera diatasi bila perusahaan tersebut ingin tetap eksis. 
Permasalahan yang selalu berkaitan dan melekat dengan dunia 
kerja yaitu timbulnya kecelakaan kerja. Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja (K3) merupakan hal yang tidak terpisahkan 
dalam sistem ketenagakerjaan dan sumber daya manusia. Isu 
keselamatan dan kesehatan kerja pada saat ini bukan sekedar 
kewajiban yang harus diperhatikan oleh para pekerja, akan 
tetapi juga harus dipenuhi oleh sebuah sistem pekerjaan. 
Dengan kata lain keselamatan dan kesehatan kerja bukan 
semata sebagai kewajiban, akan  tetapi sudah menjadi 
kebutuhan bagi setiap para pekerja dan bagi setiap bentuk 
kegiatan pekerjaan.  

Lapindo Brantas, Inc. menyempurnakan upaya pencegahan 
kecelakaan kerja dengan menerapkan konsep behavior based 
safety. Behaviour based safety adalah upaya pencegahan 
kecelakaan kerja melalui pendekatan yang berbasis perubahan 
perilaku. Lapindo Brantas , Inc menyadari bahwa manusia 
memegang peranan penting dalam melaksanakan pekerjaan. 
Lapindo Brantas telah mengimpelementasikan Behaviour 
Based Safety yang berpedoman K3 [2] dengan menggunakan 
form pengamatan perilaku kerja. Sistem sebelumnya ini masih 

menggunakan manual system yang berupa form yang diisi 
setiap kali karyawan  melakukan pengamatan. Hasil 
pengamatan tersebut akan dilakukan perhitungan untuk 
mengetahui secara statistik Safe Observation Index (SOI) dari 
setiap periode tertentu yang bermanfaat untuk mengetahui 
tingkat aman dari kondisi kerja di area lapindo. Tentunya, 
penggunaan sistem yang masih manual ini tidak efisien dan 
efektif. Dengan semakin banyaknya jumlah pengamatan dan 
keseluruhan proses ini maka akan menimbulkan beberapa 
masalah yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sebagai 
berikut. 

1. Plant-plant dan kantor Lapindo Brantas,Inc. terletak di 
lokasi yang berjauhan (Wunut, Tanggulangin dan 
Gedangan) 

2. Proses perhitungan SOI masih manual sehingga 
membutuhkan waktu yang lama. 

3. Proses pencarian data masih manual sehingga juga 
membutuhkan waktu yang lama 

Dari masalah-masalah itu dibutuhkan otomatisasi sistem 
Behaviour Based Safety dengan menggunakan teknologi web 
based. Penggunaan teknologi web ini bertujuan untuk 
melakukan efisiensi dan efektifitas didalam pelaksanaan 
behavior based safety. Melalui upaya ini maka Lapindo 

No Makalah : 337 
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Brantas,Inc dapat mengetahui perilaku kerja dan melakukan 
intervensi perilaku kerja secara berkesinambungan  sehingga 
diperoleh budaya kerja aman dan akhirnya dapat mencegah 
kecelakaan kerja 

II. BEHAVIOUR BASED SAFETY 

Behavior based safety adalah penerapan ilmu yang terkait 
dengan perubahan perilaku untuk masalah-masalah yang nyata 
di tempat kerja. Behaviour-based safety telah banyak 
digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk mengurangi 
rasio kecelakaan kerja. Menurut E. Scott Geller, behaviour 
based safety adalah pendekatan yang efektif untuk mencegah 
kecelakaan kerja dan memberikan pengaruh yang baik pada 
budaya kerja diseluruh dunia. Behavior-based safety berfokus 
pada apa yang orang lakukan, analisis mengapa melakukannya, 
dan kemudian menerapkan strategi intervensi penelitian yang 
mendukung untuk meningkatkan tindakan yang dilakukan [5].  

Pengukuran kinerja diperlukan untuk mengetahui efektifitas 
pengamatan perilaku dalam upaya pencegahan kecelakaan 
kerja. Berdasarkan best practice for behaviour based safety 
dari Construction Owners Assocoation of Alberta (COAA) 
[3] , Pengukuran kinerja dapat diketahui dari SOI dalam suatu 
periode yang dirumuskan seperti dibawah ini: 

 
Total Safe Observation 

  Total Observation 

SOI adalah indeks yang memperlihatkan rasio antara 
jumlah pengamatan perilaku kerja aman terhadap jumlah 
seluruh pengamatan perilaku kerja pada periode tertentu. 
Makin meningkat nilai SOI mencerminkan kecenderungan 
makin banyak pekerja yang berprilaku kerja secara aman. 
Dengan mengetahui SOI, maka perusahaan dapat mengetahui 
tingkat aman tempat kerja bagi seluruh stakeholder yang 
berada di area plant lapindobrantas. Klasifikasi nilai SOI 
dibagi menjadi tiga tingkatan,yaitu : 
 SOI < 0.5  : kondisi TIDAK BAIK 
 SOI = 0.5  : kondisi NORMAL 
 SOI > 0.5 : kondisi BAIK  

III. METODOLOGI 

Metode penelitian meliputi gathering information, 
identifikasi masalah, analisis kebutuhan [1] dengan VORD 
yang mempresentasikan kebutuhan berdasarkan viewpoint 
dengan hasil SKPL dan UML yang digunakan untuk 
menentukan visualisasi, tahap membangun sistem, 
dokumentasi dan menghasilkan dokumen DPPL. Selanjutnya 
yaitu tahap implementasi serta uji coba sistem dan diakhiri 
dengan pembuatan dokumen. 

IV. ANALISA KEBUTUHAN 

Pengumpulan informasi mengenai proses behaviour based 
safety didapat dari Dokumen Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja dan Dokumen Behaviour Intrvention Performance 
Lapindo Brantas Inc. serta melalui wawancara terhadap staf  
Human  Safety and Environment (HSE). Tujuan dari 
pengumpulan dayan dan informasi ini untuk mengetahui 
proses pengamatan perilaku kerja behaviour based safety dan 
permasalahan yang dihadapinya. 

A. Prosedur Pengamatan Kerja 

Lapindo Brantas, Inc. menyempurnakan upaya pencegahan 
kecelakaan kerja dengan menerapkan konsep behavior based 
safety melalui form pengamatan yang diisi oleh seluruh 
pegawai yang berada di area plant. Hasil pengamatan itu 
dimonitoring dan dinilai secara periodic untuk mendapatkan 
nilai dari SOI sevagai ukuran tingkat aman dalam area kerja. 
Prosedur tersebut tampak pada gambar berikut.  

 

 

 

 

 

B. Kebutuhan Fungsional Sistem 

Behaviour Based Safety diharpkan dapat menyelesaikan 
permasalahan Lapindo Brantas, Inc. dalam melakukan 
pengamatan perilaku kerja. 

Agar dapat mendukung pelaksanaan keselamatan kerja, 
Sistem Behaviour Based Safety yang akan dikembangkan 
harus dapat memenuhi kebutuhan fungsional sistem. 
Kebutuhan tersebut antara lain : 

 kebutuhan untuk melakukan pengamatan  perilaku 
kerja, 

 kebutuhan untuk pengelolaan histori pengamatan 
kerja, 

 kebutuhan untuk pengelolaan Top Observer, 
 kebutuhan untuk pengelolaan laporan pengamatan 

perilaku kerja. 

C. Pengguna 

Analisis kebutuhan perangkat lunak Sistem Informasi 
Behaviour Based Safety ini menggunakan metode analisis 
View Oriented Requirements Definition (VORD). Kebutuhan 
sistem yang diperoleh dimodelkan dalam model fungsional 
sistem yang berupa use case diagram [4]. Strukturisasi 
viewpoint yang terdiri dari atas pengguna, pegawai, HSE, dan 
administrator digambarkan oleh gambar berikut : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOI = 

Gambar 1. Prosedur  Pengamatan Kerja 

Gambar 2. Viewpoint Structuring 
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Berdasarkan viewpoint structuring didapatkan hasil aktor - 
aktor sebagai berikut : 

1. Pegawai 
Pegawai adalah pihak yang melakukan pengamatan 
perilaku kerja selama berada di area Lapindo Brantas 
Inc. Dalam sistem behavior based safety, 
pegawaiberperan sebagai pelaku sekaligus orientasi 
pengamatan (input) sesuai dengan dokumen 
pelaksanaan pengamatan K3.  

2. HSE 
HSE berperan sebagai penanggung jawab didalam 
menghimpun data perilaku pengamatan kerja pegawai. 
Penerapan behavior based safety merupakan salah satu 
upaya HSE untuk mencegah kecelakaan kerja dan 
menciptakan lingkungan kerja yang aman. HSE juga 
bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi serta 
tindakan atas hasil dari pengamatan perilaku kerja di 
Lapindo Brantas Inc. 

3. Administrator 
Administrator adalah pihak yang bertanggung 
jawabuntuk mengelola data-data yang berhubungan 
dengan sistem informasi behavior based safety. 

 
Setiap tingkatan memiliki hak akses fungsi untuk tingkatan 

dibawahnya. Gambar berikut merupakan hubunan hak akses 
antar  pengguna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3. Para Pengguna Sistem Informasi Behaviour Based Safety 

D. Fungsi 

Fungsi-fungsi system ini ditentukan berdasarkan tipe 
penguna dan fitur-fitur utama yang harus ada dalam setiap 
pengguna tersebut. Fungsi ini pada nantinya akan 
diterjemahkan kedalam sistem. 
1) Fungsi Pengguna 

Fungsi Pengguna adalah fungsi umum yang dapat 
digunakan oleh semua aktor. Fungsi yang terdapat pada 
aktor pengguna antara lain : 
a. Masuk ke system (Login) 
b. Forgot Password 
c. Personal Homepage 
d. Lihat Top Observer 
e. Cari Top Observer 
f. Input Form Behaviour 
g. Logout 

 
 
 

 
2) Fungsi Pegawai 

Fungsi Pegawai adalah fungsi yang digunakan oleh 
seluruh pegawai non HSE dan admin. Fungsi yang 
terdapat pada aktor pegawai antara lain : 
a. Mengelola observation list 
b. Edit Profile 

 
3) Fungsi HSE 

Fungsi HSE adalah fungsi yang digunakan oleh pegawai 
HSE untuk mengelola hasil dari pengamatan perilaku 
kerja. Fungsi yang terkait dengan aktor ini antara lain : 
a. Mengelola historis pengamatan kerja 
b. Mengelola laporan 

 
4) Administrator 

Fungsi Administrator adalah fungsi yang digunakan oleh 
admin untuk mengelola aplikasi , termasuk didalamnya 
mengelola pengguna. Fungsi yang terkait dengan aktor ini 
adalah : 
a. Mengelola data pengguna 
b. Mengelola jumlah pegawai tiap departemen 

E. Use Case Diagram 

Kebutuhan fungsional sistem Behaviour Based Safety 
dimodelkan melalui Use Case Diagram berikut: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Gambar 4. Use Case Diagram Fungsionalitas Sistem Behaviour Based Safety 

pengguna

HSE

pegawai administrator
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F. Arsitektur  Sistem 

 Behaviour based safety merupakan pengembangan aplikasi 
web based yang menggunakan PHP dengan framework Code 
Igniter dan database SQL Server. Penggunaan web based 
bertujuan untuk memudahkan dalam prosedur pengamatan 
perilaku kerja di Lapindo Brantas, Inc. yang memiliki 
beberapa area plant yang berjauhan.  

V. IMPLEMENTASI SISTEM 

Spesifikasi komputer yang digunakan untuk menguji 
Sistem Informasi Behaviour Based Safety ini antara lain: 

A. Spesifikasi komputer aplikasi server dan database 
server 

 Processor Core 2 Duo 4 
 Memory 4 GB 
 Kapasitas harddisk free sebesar 80 GB 
 Lan Card  
 Sistem operasi yang digunakan adalah Windows 

Server 2008 
 Server database yang digunakan adalah MsSQL 

Server R2  2008 
 Web Server yang digunakan adalah Apache 

 
B. Spesifikasi komputer client 
 Processor Intel Centrino Duo 
 Memory 512 MB 
 Lan Card  
 Sistem operasi yang digunakan adalah Windows XP 
 Browser yang digunakan adalah mozilla firefox  4.0 

 
Spesifikasi tersebut bukanlah standar minimum yang haru 

dipenuhi, namun sebagai fasilitas pendukung penelitian 
dengan asumsi kemampuan daya tampung data yaitu : 

Data Pengguna  : 2000 User 
Data Pengamatan : 30000 pengamatan 

VI. UJI COBA 

Sebelum masuk ke bagian uji coba perlu dicermati terlebih 
dahulu tampilan antarmuka Sistem Informasi Behaviour 
Based Safety adalah sebagaimana berikut: 

1. Behaviour Form 
Form ini terdiri dari beberapa kategori perilaku aman 
dan tidak aman serta ringkasan pengamatan perilaku 
yang dilakukan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5. Behaviour Form pada Sistem Informasi Behaviour Based Safety 

 
2. Laporan Jumlah Pengamatan 

Laporan yang berisi informasi jumlah pengamatan 
dari tiap departemen dalam kurun waktu tertentu, baik 
untuk kategori safe maupun unsafe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 6. Laporan Jumlah Pengamatan Kategori Safe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 7. Laporan Jumlah Pengamatan Kategori Unsafe 

3. Laporan Safe Obeservation Index 
Laporan Safe Observation Index menginformasikan 
nilai indeks dari SOI pada setiap periode. Nilai indeks 
SOI didapat dari jumlah pengamatan safe dibagi 
dengan total pengamatan pada setiap periode. Hasil 
yang didapat adalah nilai SOI yang menjadi indikator 
aman atau tidak aman area kerja tersebut. 
 
 
 
 
 
 

Gambar 8. Laporan SOI 

4. Mencetak Laporan 
Pencetakan laporan dapat dilakukan dengan meng-
generate ke dalam bentuk file excel. Hasil pencetakan 
laporan ditunjukkan oleh gambar di bawah ini. 
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Gambar 9. Proses Cetak Laporan 

 

 
 
 

 
5. Melihat Rekomendasi 

Halaman ini berfungsi untuk memberikan 
rekomendasi secara umum terhadap penilaian perilaku 
kerja. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 11. Halaman Rekomendasi 

6. Mengelola Data Pengguna 
Fasilitas ini berfungsi ini untuk menambah, mengubah, 
atau menghapus pengguna yang berhak mengakses 
sistem Behaviour Based Safety. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 12. Kelola Data Pengguna 

 
Ujicoba dilakukan untuk menguji jalannya aplikasi mulai 

dari proses input sampai dengan proses output dan mengetahui 
kesesuaian antara desain dengan implementasi. Data-data 
yang digunakan dalam proses uji coba ini menggunakan data 
dari pihak Lapindo Brantas, Inc. Sistem informasi behaviour 
based safety bisa dikatakan lulus uji coba apabila menu-menu 
yang dipilih tidak memunculkan pesan eror. Uji coba 
dilakukan dengan metode Black Box Testing. Langkah-
langkah yang harus dilakukan untuk menjalankan skenario uji 
coba sistem adalah sebagai berikut: 

1. Login sebagai pegawai 
2. Pilih fitur Behaviour Form dan isi tanggal pengamatan, 

yakni: 10 Juli 2011 
3. Memilih tipe pengamatan dan mengisi data 

pengamatan perilaku kerja berdasarkan kategori, 
 Type: Safe Observation 
 Kategori Safe: Reaksi, Bercanda Horse Play  

4. Memasukkan ringkasan pengamatan tentang kejadian 
yang terjadi berdasarkan perilaku yang diamati dan 
tindakan yang dilakukan (koreksi), 

 Perilaku aman yang diamati: pegawai 
outsource memakai APD secara lengkap 
ketika masuk ke plant dan tidak bercanda 
sewaktu kerja. 

 Tindakan aman (koreksi): tidak ada 
5. Data pengamatan yang baru diisi akan muncul pada 

observation list sekaligus dapat melihat detail 
pengamatan yang dilakukan. 
 

Gambar 10. Hasil Laporan di Excel 
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Pelaksanaan ujicoba yang dilakukan sesuai skenario di 

atas adalah sebagai berikut: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 13. Skenario Langkah 2 – Mengisi Form Behaviour 

 
 
 

 
 
 

Gambar 14. Skenario Langkah 3 – Mengisi Data Pengamatan Perilaku Kerja 
Berdasarkan Kategori (Reaksi, Bercanda Horse Play) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 15. Skenario Langkah 4 – Ringakasan Pengamatan Berdasarkan 
Perilaku yang Diamati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 16. Skenario Langkah 5 – Detail Pengamatan 

 
 

 

VII. PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil ujicoba sistem, dapat diambil simpulan 
sebagai berikut : 

1) Sistem Informasi Behaviour Based Safety telah 
memenuhi kebutuhan fungsional sistem. Kebutuhan 
tersebut antara lain : 
a. kebutuhan untuk melakukan pengamatan perilaku 

kerja 
b. kebutuhan untuk pengelolaan histori pengamatan 

kerja 
c. kebutuhan untuk pengelolaan top observer 
d. kebutuhan untuk pengelolaan laporan pengamatan 

perilaku kerja 
e. kebutuhan user management 

 
2) Sistem Informasi Behaviour Based Safety didesain 

utnuk menyelesaikan permasalahan Lapindo Brantas, Inc. 
dalam melakukan pengamatan perilaku kerja sehingga 
sistem ini dapat menggantikan sistem lama yang hanya 
mengandalkan pengamatan secara manual tanpa ada 
sistem yang terintegrasi didalamnya. Dengan adanya 
sistem ini ,maka dapat membantu lapindo brantas Inc 
untuk meminimalisasi resiko keselamatan kerja dan 
mendukung pelaksanaan keselamatan kerja.  

 
3) Desain dari Sistem Informasi Behaviour Based Safety 

dimodelkan dalam class diagram, sequence diagram, 
conseptual data model, physical data model dan interface.  

B. Saran 

Beberapa hal yang diharapkan dapat dikembangkan pada 
masa mendatang adalah Sistem Informasi Behaviour Based 
Safety dapat dikembangkan lebih lanjut melalui pembuatan 
alat bantu untuk mengidentifikasi penyebab kecelakaan kerja 
dengan metode root cause analysis dan knowledge based 
decision support, sehingga menjadi sebuah sistem enterprise. 
Dalam pengembangan ini, diharapkan sistem ini dapat 
mengidentifikasi secara detail penyebab kecelakaan kerja dan 
meningkatkan indeks keselamatan kerja di perusahaan.  
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Abstrak 

Seiring dengan masalah dunia kerja yang semakin kompleks, diperlukan suatu alat atau cara yang dapat 
memanfaatkan informasi yang ada agar dapat mendukung proses bisnis atau kegiatan pada suatu organisasi agar 
kinerjanya lebih efektif dan efisien. Koperasi Pegawai Telkom Barata merupakan koperasi yang bergerak 
dibidang pengembangan jasa konstruksi jaringan telekomunikasi yang berlokasi di Jakarta Barat. Masalah yang 
dihadapi Koperasi Pegawai Telkom Barata saat ini adalah masih menggunakan sistem pencatatan manual. Selain 
itu data masih disimpan dalam bentuk fisik yang membutuhkan ruang untuk penyimpanan, hal ini berpengaruh 
terhadap lamanya waktu untuk pembuatan laporan yang akan digunakan untuk pengawasan serta pengambilan 
keputusan oleh pihak manajemen Koperasi. Dalam menganalisis dan merancang sistem informasi inventarisasi 
digunakan metode penelitian dengan studi kepustakaan, studi dokumentasi, wawancara, observasi, serta analisis 
dan desain dengan menggunakan diagram yang terkandung dalam UML (Unified Modelling Language). Hasil 
analisis dan desain sistem informasi inventarisasi logistik ini diharapkan dapat mempercepat proses pengolahan 
data dan dapat mengatasi kelemahan pada sistem yang masih manual, selain itu diharapkan pula dengan adanya 
sistem ini dapat mempermudah dalam pencarian data yang dibutuhkan untuk keperluan koperasi seperti 
pelaporan kepada pimpinan. 
 
Kata kunci : Inventarisasi, Koperasi, UML, OOP 
 
 
1. Pendahuluan 
1.1 Latar Belakang  

Perkembangan ilmu dan teknologi semakin 
pesat. Seiring dengan masalah dunia kerja yang 
semakin kompleks, diperlukan suatu alat atau cara 
yang dapat memanfaatkan informasi yang ada agar 
dapat mendukung proses bisnis atau kegiatan yang 
ada pada suatu organisasi dalam mendukung 
terciptanya suatu sistem dan cara kerja yang efektif 
dan efisien. Dengan adanya sistem komputer, 
pekerjaan manusia dapat terbantu sehingga mampu 
meningkatkan produktifitas dan informasi yang 
didapat lebih akurat, selain itu dengan adanya sistem 
komputer waktu dan biaya dapat digunakan secara 
lebih efektif dan efisien. 

Koperasi Pegawai Telkom Barata merupakan 
koperasi yang bergerak dibidang pengembangan jasa 
konstruksi jaringan telekomunikasi Jakarta Barat 
yang disahkan pada tanggal 26 Agustus 1991 dengan 
Badan Hukum No. 2752/BH/I. Dengan dukungan 
sumber daya yang selalu ditingkatkan Koperasi 
Pegawai Telkom Barata tumbuh menjadi mitra 
bisnis yang telah dipercaya oleh para perusahaan 
lainnya, khususnya para perusahaan yang bergerak 
dalam bidang telekomunikasi. Dalam memenuhi 
ketersediaan logistik barang pada Koperasi Pegawai 
Telkom Barata diharapkan dapat terbantu dengan 

adanya sistem informasi logistik yang menggunakan 
sistem komputer. 
 
1.2 Identifikasi Masalah  

Adapun masalah yang dihadapi Koperasi 
Pegawai Telkom Barata saat ini adalah masih 
menggunakan sistem pencatatan untuk inventarisasi 
barang masih menggunakan cara manual. Selain itu 
data masih disimpan dalam bentuk fisik yang 
membutuhkan ruang untuk penyimpanan, hal ini 
berpengaruh terhadap lamanya waktu untuk 
pembuatan laporan yang akan digunakan untuk 
pengawasan serta pengambilan keputusan oleh pihak 
manajemen Koperasi. Oleh karena itu diperlukan 
suatu sistem informasi terkomputerisasi sehingga 
memudahkan dalam melakukan pengendalian 
barang dan pengolahan data barang. Selain itu dapat 
memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu 
bagi kebutuhan pemimpin dalam pengambilan 
keputusan. 
 
 
 
1.3 Batasan Permasalahan  

Ruang lingkup yang dibahas hanya pada sistem 
inventerisasi logistik pada Koperasi Pegawai 
Telkom Barata mulai dari pemesanan, penyimpanan, 
penyusutan dan pendistribusian barang, dimana 

No Makalah : 338



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2012, STMIK - STIKOM Bali 23-25 Pebruari 2012 

1324 
 

dalam pemenuhan jenis barang dan jumlah 
penerimaan barang harus sesuai dengan Surat 
Perintah Kerja.  
 
1.4 Metode Penelitian  

Metode penelitian yang digunakan dalam 
penulisan ini adalah dengan menggunakan  metode 
deskriptif yaitu mengumpulkan data, 
mengintegrasikan dan menggambarkan data-data 
yang mendukung. Teknik metode yang dilakukan 
oleh penulis antara lain: 
(a) Studi Kepustakan yaitu pengumpulan data-data 

dari literature dan sumber lain yang berhubungan 
dengan masalah yang akan dibahas. 

(b)  Studi Dokumentasi yaitu mengadakan 
pencatatan, pengumpulan data, identifikasi dari 
dokumen-dokumen. 

(c) Wawancara, mengadakan tanya jawab secara 
langsung kepada para pegawai untuk 
mendapatkan data-data yang diperlukan. 

(d) Observasi, mencari informasi dengan cara 
mengamati proses kegiatan yang terjadi pada 
bagian Logistik Koperasi Pegawai Telkom. 

 
2. Konsep Dasar Sistem Informasi 
2.1 Sistem 

Sistem adalah sekumpulan subsistem yang 
berhubungan satu sama lain yang bersama-sama 
berinteraksi menurut pola tertentu terhadap masukan 
dengan tujuan menghasilkan keluaran. Dalam arti 
luas dapat didefenisikan sebagai sekumpulan 
elemen-elemen yang saling berhubungan dan saling 
bergantung untuk mencapai suatu tujuan. 
Pendekatan definisi sistem berdasarkan pendekatan 
prosedur menurut Jogiyanto H.M [3] adalah “sistem 
adalah kumpulan dari prosedur-prosedur yang 
mempunyai tujuan tertentu”. 
 
2.2 Informasi 

(a) Pengertian Informasi: Gordon B. Davis [2] 
mengungkapkan bahwa Informasi adalah data yang 
telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi 
penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan 
keputusan saat ini atau yang akan datang. (b) 
Kualitas Informasi: Kualitas informasi tergantung 
dari tiga hal yaitu informasi yang dihasilkan harus: 
(1) Akurat, (2) Tepat Waktu, (3) Relevan. 
 
2.3 Sistem Informasi 

Sistem Informasi adalah suatu sistem didalam 
suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan 
pengolahan transaksi yang mendukung operasi 
bersifat manajerial, dan kegiatan strategis dari suatu 
organisasi serta menyediakan pihak luar tertentu 
dengan laporan yang diperlukan. Sistem Informasi 
terdiri dari komponen-komponen yang saling 
berinteraksi satu dengan yang lainnya membentuk 
satu kesatuan untuk mencapai sasarannya. 
 

3. Konsep Analisa Sistem dan Perancangan 
Sistem 

3.1 Analisa Sistem 
Analisa sistem merupakan proses pengumpulan 

data dan menaksirkan fakta, pendiagnosaan masalah, 
dan menggunakan informasi untuk mengusulkan 
perbaikan sistem. Suatu sistem akan selalu dianalisa 
lalu dikembangkan, karena sebuah sistem tidak ada 
yang sempurna dan selalu terbuka peluang untuk 
mengembangkannya. 

Analisa biasanya dimulai dengan meninjau 
kembali struktur organisasi uraian kerja personel 
yang bersangkutan. Dilanjutkan dengan formulir, 
catatan, prosedur, metode, pemrosesan dan laporan 
yang digunakan oleh perusahaan, termasuk instruksi 
tertentu kepada personel yang bersangkutan dari 
rincian prosedur yang terinci sangat berharga bagi 
analisis sistem untuk mencari fakta. Langkah-
langkah yang harus dilakukan dalam menganalisa 
sistem adalah sebagai berikut: (1) Identifikasi, (2) 
Memahami, (3) Analisa, (4) Laporan. 
 
3.2 Perancangan Sistem 

Perancangan sistem adalah kombinasi atau seri 
dari proses yang menyangkut identifikasi suatu 
masalah, analisa suatu masalah, dan menyelesaikan 
suatu masalah. Dengan kata lain, perancangan 
sistem adalah proses pengamatan terhadap keadaan 
suatu badan usaha dengan tujuan dapat mengetahui 
situasi operasinya dan apakah badan usaha tersebut 
memerlukan suatu perbaikan atau tidak. Adapun 
tujuan perancangan sistem yaitu untuk memenuhi 
kebutuhan pemakai sistem dan untuk memberikan 
gambaran yang jelas dan rancang bangun yang 
lengkap kepada pemrograman komputer dan ahli-
ahli teknik lainnya yang terlibat. 
 
4.  UML dan Konsep Berorientasi Obyek 

Unified Modeling Language (UML) adalah 
sebuah “bahasa permodelan” untuk mens-
pesifikasikan, memvisualisasikan, membangun dan 
mendokumentasikan kerangka dari sebuah sistem-
sistem software. Sementara menurut Munawar [6] 
UML adalah sebuah alat bantu yang sangat handal 
yang berorientasi obyek. Hal ini disebabkan karena 
UML menyediakan pemodelan visual yang 
memungkinkan bagi pengembang sistem untuk 
membuat cetak biru atas visi mereka dalam bentuk 
yang baku, mudah dimengerti serta dilengkapi 
dengan mekanisme yang efektif untuk berbagi 
(sharing) dan mengkomunikasikan rancangan 
mereka dengan yang lain. Metodologi adalah cara 
sistematis untuk mengerjakan pekerjaan analisis dan 
desian demikian pula didefinisikan oleh seorang 
penulis sebagai berikut: “Metodologi berorientasi 
obyek adalah metode penyelesaian masalah dengan 
menggunakan pendekatan berorientasi obyek” 
Metodologi pengembangan sistem berorientasi 
obyek mempunyai tiga karakter utama, yaitu: 
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(a) Encapsulation, merupakan dasar untuk 
pembatasan ruang lingkup program terhadap data 
yang diproses. 

(b) Inheritance, adalah tehnik yang menyatakan 
bahwa anak dari obyek akan mewarisi 
data/atribut dan metode dari induknya langsung. 

(c) Polymorphis, yaitu konsep yang menyatakan 
bahwa sesuatu yang sama dapat mempunyai 
bentuk dan perilaku berbeda. 

 
5.  Proses Bisnis pada Koperasi Pegawai Telkom 

Barata 
Seiring dengan berkembangnya teknologi 

informasi, semakin banyak pula instansi maupun 
perusahaan yang membutuhkan informasi secara 
cepat serta akurat dari sebuah sistem informasi. 

Sistem Inventerisasi logistik pada Koperasi 
Pegawai Telkom Barata dibuat untuk mempermudah 
pendataan logistik dan pembuatan laporan yang 
sesuai dengan kebutuhan Koperasi Pegawai Telkom 
Barata. Berikut prosedur yang diterapkan Koperasi 
Pegawai Telkom Barata: 
(a)  Pemesanan barang dilakukan oleh bagian gudang 

yang disesuaikan dengan kebutuhahan barang 
satu bulan berikutnya. Surat pesan barang dibuat 
berdasarkan kebutuhan gudang dan kemudian 
ditujukan kepada PT. Telkom lalu dikirim ke 
supplier. 

(b) Penerimaan barang dilakukan oleh bagian 
gudang. Barang yang dikirim supplier disertai 
dengan surat jalan sesuai dengan surat pesanan. 
Bagian gudang akan memeriksa barang yang 
datang kemudian membuat tanda terima barang 
sebagai bukti bahwa barang telah diterima. 

(c) Distribusi barang, ketika barang telah diterima 
dari  supplier, maka barang tersebut akan 
langsung di distribusikan ke area-area yang 
membutuhkan sesuai kebutuhan masing-masing 
area. 

(d) Penyusutan barang barang terjadi berdasarkan 
pengecekan berkala dari pengawas lapangan, jika 
ditemukan barang yang rusak atau cacat maka 
pengawas lapangan akan menyerahkan form 
penyusutan kepada bagian gudang. 

(e) Pembuatan laporan inventerisasi barang dibuat 
berdasarkan pada barang masuk, barang keluar 
dan penyusutan barang yang dilaporkan setiap 
harinya atau laporan setiap bulannya yang 
ditujukan kepada Kepala Seksi Administrasi. 

Proses aturan bisnis pada Koperasi Pegawai 
Telkom Barata yang diterapkan dan dilaksanakan 
secara rutin yaitu sebagai berikut: 
(a) Koperasi  Pegawai Telkom menjalin kerjasama 

jasa dengan PT. Telkom dalam mengelola 
barang-barang dan alat kerja yang dimiliki PT. 
Telkom. 

(b) Divisi pengawas lapangan ataupun mitra kerja 
lainnya dapat mengajukan permintaan barang ke 
gudang. 

(c) Bagian gudang akan periksa kembali status 
persediaan barang di gudang berdasarkan 
kebijakan pergudangaan. 

(d) Pemesanan barang kepada supplier tidak 
dilakukan secara langsung, tetapi melalui 
perantara PT. Telkom sebagai induk badan 
usaha.  

 
6. Analisa dan Perancangan Sistem Informasi 

Inventarisasi Logistik 
6.1 Identifikasi Kebutuhan 

Untuk menjelaskan identifikasi kebutuhan 
maka digunakan use case diagram. 
 

 
Gambar 6.1.1: Use Case Diagram File Master 

 

 
Gambar 6.1.2: Use Case Diagram File Transaksi 

 

 
Gambar 6.1.3: Use Case Diagram Laporan 

 
 
 
 
6.2 Rancangan Class Diagram 
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Untuk menjelaskan mengenai table-table yang 
diperlukan dalam perancangan sistem inventarisasi 
logistik ini, digambarkan dalam bentuk class 
diagram tanpa method berikut: 
 

 
 

Gambar 6.2.1: Rancangan Class Diagram 
 

6.3 Rancangan Dialog Layar 
Berikut ini digambarkan struktur tampilan 

menu utama, beserta rancangan layar dan sequence 
diagram dari beberapa form yang ada pada sistem 
inventarisasi logistik koperasi pegawai telkom. 
 

 
 

Gambar 6.3.1: Struktur Tampilan Sistem Informasi 
Inventarisasi Logistik 

 

 
Gambar 6.3.2: Form Master Supplier 

 

 
Gambar 6.3.3: Form Master Barang 

 

 
Gambar 6.3.4: Form Surat Pesan 
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Gambar 6.3.5: Form Distribusi Barang 

 

 
Gambar 6.3.6: Gambar Tanda Terima Barang 

 
 

 
Gambar 6.3.7: Form Penyusutan Barang 

 

 
Gambar 6.3.8: Form Penyusutan Barang 

 

 
Gambar 6.3.9: Form Penyusutan Barang 

 

 
Gambar 6.3.10: Sequence Diagram Form Surat 

Pesan 
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Gambar 6.3.11: Sequence Diagram Form Distribusi 
Barang 

 
Gambar 6.3.12: Sequence Diagram Form Tanda 

Terima Barang 
 

 
Gambar 6.3.13: Sequence Diagram Form 

Penyusutan Barang 
 
7.  Penutup 
7.1  Kesimpulan  

Setelah melakukan penelitian di Koperasi 
Pegawai Telkom Barata dan melakukan 
perbandingan antara sistem yang sedang berjalan 
dengan sistem yang dibuat dapat disimpulkan 
bahwa, proses sistem inventarisasi logistik dapat 
digunakan secara lebih efektif dan efisien setelah 
terkomputerisasi, penyimpanan data dalam  database  
dapat mempermudah dalam pencarian data yang 
dibutuhkan untuk keperluan koperasi seperti 
pelaporan, pemeliharaan data pun menjadi lebih 
mudah karena disimpan dalam format digital 

sehingga menghemat ruangan dan meminimalkan 
kerusakan fisik, selain itu pengolahan data lebih 
terjamin konsistensinya karena adanya pengontrolan 
yang lebih baik terhadap masukan data, dan 
kesulitan dalam pembuatan laporan yang selama ini 
masih dilakukan secara manual dapat dipermudah 
dan dipercepat dengan sistem yang telah 
terkomputerisasi sehingga dapat digunakan sebagai 
perencanaan dan pengambilan keputusan oleh 
pimpinan koperasi.  
 
7.2  Saran  

Untuk meningkatkan keberhasilan Sistem 
Inventarisasi Logistik, maka diberikan saran-saran 
sebagai berikut, diharapkan perlu adanya  
pemutakhiran sistem informasi setidaknya 3 tahun 
sekali untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang 
terjadi pada sistem dan memenuhi perkembangan 
penerapan sistem informasi yang terbaru dalam 
rangka meningkatkan daya dukung sistem informasi 
tersebut, diharapkan juga adanya pengawasan secara 
rutin dalam pemeliharaan sistem, serta untuk 
menjaga akan kehilangan data digital diharapkan 
dilakukan  penggandaan (backup) secara rutin 
terhadap hasil olahan data. 
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Abstrak 

Enterprise arsitektur dapat dikatakan sebagai deskripsi misi para stakeholder yang mencakup parameter 
informasi, fungsionalitas, lokasi, organisasi, dan kinerja. Pengembangan suatu arsitektur enterprise 
bertujuan untuk memastikan penggunaan komponen IT yang ada, bisa berupa artefak model data bisnis, 
pola pengembangan atau beberapa komponen teknikal. Hal tersebut dapat memungkinkan terbentuknya 
pemikiran terhadap “dimensi lain” dari pengembangan arsitektur. Pengembangan arsitektur itu sendiri 
salah satunya harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan bisnis lokal dengan proyek yang dikerjakan 
pada masing – masing bagian dalam arsitektur. RM-ODP (Reference Model of Open Distributed 
Processing) adalah suatu reference model dalam ilmu komputer, yang menyediakan kerangka kerja dalam 
arsitektur enterprise. Dimana reference model tersebut menyediakan sebuah kerangka kerja yang 
berfungsi mewujudkan tujuan dasar dari proses bisnis yang ada dan kemudian dapat dilihat sebagai suatu 
referensi untuk berbagai tujuan. Kegunaan dari reference model salah satunya adalah berguna untuk 
memberikan standarisasi dari Open Distributed Processing (ODP). ODP dapat digambarkan sebagai 
suatu sistem yang menyediakan distributed processing (proses terdistribusi) yang ada dalam suatu 
arsitektur. Distributed processing ini terdiri dari berbagai macam arsitektur yang ada dalam suatu 
organisasi atau antar organisasi. Dimana ODP terebut berinteraksi menggunakan model interaksi yang 
biasa digunakan dalam dunia IT. Sudut pandang atau viewpoint yang ada pada RM-ODP adalah sebagai 
berikut : 

1. Enterprise Viewpoint : mendefinisikan sebuah model analisis kebijakan. 
2. Information Viewpoint : mendefinisikan analisis informasi suatu enterprise. 
3. Computational Viewpoint : mendefinisikan sebuah model mengenai bahasa pemrograman yang 

terdistribusi. 
4. Technology Viewpoint: mendefinisikan teknologi yang sesuai digunakan untuk 

mengimlementasikan suatu arsitektur. System bias berupa hardware, software, jaringan dan 
lainnya yang menyangkut penggunaan teknologi. 

Sehingga RM-ODP memberikan beberapa viewpoint (sudut pandang) dalam melihat lapisan atau layer 
yang dimiliki oleh arsitektur enterprise (Lapisan bisnis, data, aplikasi, informasi, dan teknologi). Dalam 
makalah ini mencoba memberikan ulasan mengenai viewpoint RM-ODP terhadap lapisan dari arsitektur 
enterprise tersebut. 
 
Kata kunci : Arsitektur Enterprise, RM-ODP, Viewpoint RM-ODP 

1. Latar Belakang 

Arsitektur enterprise merupakan suatu kumpulan 
sistem yang kompleks, karena terdiri dari beberapa 
sistem yang mendukung proses bisnis suatu 
enterprise. Menambah kompleksitas apabila arsitektur 
tersebut melakukan interaksi dengan arsitektur dari 
enterprise lain. Banyak persoalan yang akan 

ditemukan dalam interaksi tersebut. Untuk 
menanggulangi persoalan tersebut diperlukanlah 
suatu standarisasi yang mampu menghubungkan antar 
arsitektur yang ada. Arsitektur ini dapat berupa suatu 
open distributed model. Suatu standarisasi dari sistem 
terdistribusi. Pada makalah ini akan dibahas sekilas 
apa itu RM-ODP, dan menekankan pada empat sudut 
pandang yang dimilikinya (Enterprise, informasi, 

No Makalah : 340 
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komputasi, teknologi) memandang suatu arsitektur 
enterprise. 

2. Fokus yang Dibahas 

Pada bagian ini akan dibahas beberapa fokus yang 
berisikan esensi, konteks dari arsitektur enterprise 
dan RM-ODP yang merupakan kata kunci dari 
makalah ini. 

2.1. Arsitektur Enterprise 

Arsitektur enterprise yang merupakan salah satu 
disiplin dalam domain teknologi informasi memiliki 
definisi yaitu sebagai deskripsi misi para stakeholder 
mencakup parameter informasi, fungsionalitas, lokasi, 
organisasi, dan kinerja. Arsitektur enterprise 
menjelaskan rencana untuk membangun sistem atau 
sekumpulan sistem.  Basis aset informasi strategis, 
yang menentukan misi, informasi dan teknologi yang 
dibutuhkan untuk melaksanakan misi, dan proses 
transisi untuk mengimplementasikan teknologi baru 
sebagai tanggapan terhadap perubahan kebutuhan 
misi. Salah satu kerangka kerja yang biasa digunakan 
dalam adalah TOGAF. TOGAF dikembangkan oleh 
architecture forum dari the open group sejak 
pertengahan 1990-an dengan versi pertamanya terbit 
pada tahun 1995 [1]. 

TOGAF adalah salah satu kerangka kerja dari 
arsitektur enterprise yang memberikan pendekatan 
komprehensif untuk desain, perencanaan, 
implementasi, dan tata kelola arsitektur informasi 
perusahaan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari 
gambar 1 berikut. Arsitektur enterprise memiliki 
beberapa lapisan. Lapisan tersebut berupa empat 
komponen utama [2], yaitu :  

a. Arsitektur bisnis : Sebuah blueprint di 
perusahaan berisikan proses bisnis yang 
memberikan pemahaman umum organisasi dan 
digunakan untuk menyelaraskan tujuan strategis 
dan tuntutan taktis. 

b. Arsitektur Data : menjelaskan struktur data yang 
digunakan oleh suatu organisasi atau perusahan. 
Arsitektur ini berisikan deskripsi data, baik data 
yang ada dalam penyimpanan ataupun data yang 
bergerak. Selain itu berisikan juga deskripsi 
menyimpan, mengelola , dan pengaksesan dari 
artefak dan item data. 

c. Arsitektur Aplikasi : ditentukan berdasarkan 
kebutuhan bisnis. Ini melibatkan definisi interaksi 
antara aplikasi, database, dan sistem yang 
berapada pada middleware dalam hal cakupan 

fungsional. Hal ini membantu mengidentifikasi 
masalah integrasi atau kesenjangan dalam 
cakupan fungsional tersebut.  

d. Arsitektur Teknologi : berisikan gambaran 
struktur dan perilaku dari infrastruktur teknologi 
dari suatu enterprise atau sistem. Seperti hardware 
dan software yang mendukung aplikasi dan 
bagaimana interaksinya 

 
Gambar  1. Lapisan arsitektur enterprise 

2.2. RM-ODP 

(RM-ODP) adalah suatu reference model dalam ilmu 
komputer, yang menyediakan kerangka kerja dalam 
arsitektur enterprise. Dimana reference model 
tersebut menyediakan sebuah kerangka kerja yang 
berfungsi mewujudkan tujuan dasar dari proses bisnis 
yang ada dan kemudian dapat dilihat sebagai suatu 
referensi untuk berbagai tujuan (Wegman, dkk, 
2007).  

Kegunaan dari reference model salah satunya adalah 
berguna untuk memberikan standarisasi dari Open 
Distributed Processing (ODP). ODP dapat 
digambarkan sebagai suatu sistem yang menyediakan 
distributed processing (proses terdistribusi). 
Distributed processing ini terdiri dari berbagai 
macam arsitektur  yang ada dalam suatu organisasi 
atau antar organisasi.  

2.2.1. Tujuan RM-ODP 

RM-ODP bertujuan untuk mendapatkan Portability, 
Interworking, Distribution transparency, 
Interoperability [3]. Reference model tersebut 
memberikan sebuah gambaran luas yang 
mengorganisir bagian – bagian dari sebuah sistem 
ODP kedalam suatu keutuhan yang saling berkaitan. 
Dalam pengembangan reference model ini RM-ODP 
haruslah dapat menjawab tantangan dari sistem yang 
terdistribusi. Sehingga dalam mendefinisikan 
komponen – komponen yang ada dalam RM-ODP 
harus dengan berhati – hati. Mendefinisikan 
komponen tersebut tanpa mengharuskan 
implementasi. Dalam artian lain RM-ODP bukanlah 
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memberikan jawaban dari segala persoalan yang 
dihadapi dalam arsitektur enterprise, tetapi lebih 
dalam memberikan mekanisme pemahaman masalah 
yang ada dengan lebih baik dan detail. 

2.2.2. Viewpoints 

Sebelumnya telah dituliskan beberapa konsep dasar 
yang digunakan di dalam RM-ODP. Konsep dasar 
tersebut memiliki beberapa viewpoint (dapat dilihat 
pada gambar 2). Beberapa viewpoint yang digunakan 
dalam RM-ODP untuk melihat lingkungan dari suatu 
arsitektur enterprise ini adalah sebagai berikut [3] : 

 
Gambar  2. Viewpoint arsitektur enterprise 

a. Enterprise viewpoint (purpose, scope, policies)  
sudut pandang ini berfokus pada ruang lingkup, 
tujuan dan kebijakan bagi suatu sistem.  

b. Information viewpoint  adalah sudut pandang 
yang berfokus pada semantik informasi dan 
bagaimana pengolahan suatu informasi dilakukan.  

c. Computational viewpoint biasa berhubungan 
dengan functional decompisition  adalah sudut 
pandang yang memungkinkan distribusi melalui 
dekomposisi fungsional pada sistem menjadi 
suatu objek yang berinteraksi dengan tatap muka.  

d. Engineering viewpoint  adalah sudut pandang 
yang berfokus pada mekanisme dan fungsi yang 
diperlukan untuk mendukung interaksi antara 
objek pada sistem yang didistribusikan.  

e. Technology viewpoint  adalah suatu sudut 
pandang yang berfokus pada pemilihan teknologi 
untuk suatu sistem.  

2.2.3. Transparancies 

Transparansi dapat diartikan bahwa setiap bentuk 
sistem yang terdistribusi atau arsitektur enterprise 
harus menyembunyikan sifat dan penampakannya 
yang rumit serta mampu berfungsi sebagai sistem 
terpusat yang berjalan normal dimata pengguna. 

Beberapa transparansi yang digunakan dalam RM-
ODP adalah sebagai berikut [4] : 

 Access transparency  
 Location transparency  
 Migration transparency  
 Relocation transparency  
 Replication transparency  
 Concurrent transparency  
 Failure transparency  
 Persistence transparency  
 Transaction transparency  

3. Pembahasan : Arsitektur Dilihat dari Sudut 
Pandang yang Dimiliki RM-ODP 

Pada makalah ini menggunakan suatu standarisasi 
dalam melihat arsitektur enteprise yaitu RM-ODP. 
RM-ODP ini memiliki lima sudut pandang atau 
viewpoint. Sudut pandang tersebut adalah sudut 
pandang enterprise, informasi, computational, 
engineering, technology. Arsitektur juga memiliki 
beberapa layer atau lapisan. Menurut open group, EA 
dibagi kedalam empat layer atau lapisan. Keempat 
lapisan tersebut adalah Arsitektur Bisnis, Data, 
Aplikasi dan Teknologi.  

Keempat layer atau lapisan tersebut akan dilihat dari 
lima sudut pandang yang dimiliki oleh RM-ODP. 
Sehingga dapat jelas dilihat keterhubungan yang ada 
antar lapisan atau layer dari EA. Untuk ilustrasi atau 
gambaran sederhananya dapat dilihat gambar 4 
berikut : 

 
Gambar  3. Gambaran hubungan arsitektur enterprise 
dengan viewpoint RM-ODP 

3.1. Arsitektur Bisnis 

Sebuah blueprint di perusahaan berisikan proses 
bisnis yang memberikan pemahaman umum 
organisasi dan digunakan untuk menyelaraskan tujuan 
strategis dan tuntutan taktis. 
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3.1.1. Enterprise Viewpoint  

Sudut pandang enterprise dari arsitektur bisinis 
merupakan gambaran dari pekerjaan – pekerjaan dan 
target jangka pendek serta jangka panjang yang 
dimiliki oleh enterprise itu sendiri. Hal tersebut 
tergantung dari proses bisnis pada suatu enterprise 
kepada para stakeholder didalamnya, termasuk 
kebijakan yang ada didalamnya. Sehingga satu 
enterprise dapat berbeda dengan enterprise yang 
lainnya.  

3.1.2. Information Viewpoint 

Dalam proses untuk merealisasikan tujuan dari suatu 
enterprise, arsitektur bisnis akan melakukan proses 
capture terhadap beberapa varian yang 
menggambarkan sesuatu dan keterhubungan antar 
varian tersebut. Seperti produk, layanan berdasarkan 
klasifikasi dari produk yang dimasukkan kedalam 
suatu kelompok. Oleh sebab itu aturan dalam 
memberi harga, definisi dari segmentasi, kejelasan 
dan penugasan mengenai para pelanggan harus sudah 
jelas ditetapkan. 

3.1.3. Computational Viewpoint 

Computational viewpoint berhubungan dengan suatu 
kebiasaan yang “menarik” yang berhubungan dengan 
komputasi. Dimana hal tersebut dapat digambarkan 
atau diinterpretasikan sebagai suatu proses bisnis 
utama pada level secara keseluruhan. Proses bisnis 
tersebut sudah dipertimbangkan sebelumnya untuk 
menjadi suatu aturan bisnis yang dipakai secara 
umum. Hal tersebut telah dipertimbangkan untuk 
menjadi syarat mutlak dalam RM-ODP. Dalam 
pemenuhan untuk mendefinisikan proses bisnis 
sebuah konsep peran atau tugas sangat dibutuhkan. 

3.1.4. Engineering Viewpoint 

Engineering viewpoint dari arsitektur bisnis 
berhubungan dengan beberapa aspek dari distribusi. 
Berkenaan dengan hal tersebut adalah mengenai 
pemilihan channel distribusi untuk beberapa 
kelompok produk yang ada dan ditargetkan kepada 
konsumen yang sudah disegmentasi sesuai kebijakan 
perusahaan. 

3.1.5. Technology Viewpoint 

Sudut pandang teknologi ini menggambarkan suatu 
property yang dimiliki oleh “black box”. Properti 
tersebut dapat digunakan untuk 
mengimplementasikan “black box” tersebut secara 
independen. Proses implementasi tersebut merupakan 
“blcak box” yang direalisasikan oleh orang – orang IT 
untuk membantu proses bisnis dari suatu perusahaan. 

3.2.  Arsitektur Data 

Menjelaskan struktur data yang digunakan oleh suatu 
organisasi atau perusahan. Arsitektur ini berisikan 
deskripsi data, baik data yang ada dalam 
penyimpanan ataupun data yang bergerak. Selain itu 
berisikan juga deskripsi menyimpan, mengelola , dan 
pengaksesan dari artefak dan item data. 

3.2.1. Enterprise Viewpoint 

Sudut pandang enterprise berkenaan dengan 
manajemen data yang diperlukan untuk menjalankan 
proses bisnis suatu perusahaan. Data tersebut dikelola 
sesuai dengan kebijakan dan aturan yang ada pada 
perusahaan tersebut. 

3.2.2. Information Viewpoint 

Sudut  pandang informasi memberikan definisi yang 
tepat mengenai data yang digunakan sesuai dengan 
arsitektur data yang ada. 

3.2.3. Computational Viewpoint 

Sudut pandang dari komputasional memandang 
arsitektur informasi tentang interaksi yang dilakukan 
antara kumpulan data, interaksi tersebut sesuai 
dengan proses bisnis yang ada pada perusahaan. 
Selain itu juga interaksi juga sesuai dengan definisi 
yang ada pada arsitektur data. 

3.2.4. Engineering Viewpoint 

Sudut pandang kerekayasaan memandang arsitektur 
sebagai suatu aspek dari keterkaitan antar data yang 
ada dalam arsitektur data. Baik itu data yang ada pada 
media penyimpanan maupun data yang bergerak. 

3.2.5. Technology Viewpoint 

Dari sudut pandang teknologi, arsitektur yang ada 
dalam pengelolaan data haruslah menggunakan 
teknologi yang sesuai dengan kegunaannya. Versi 
terbaru dari teknologi belum menjamin keberhasilan 
pengelolaan data. Hal penting yang harus 
diperhatikan dari sudut pandang teknologi adalah 
tingkat kematangan dari teknologi yang berhubungan 
dengan pengelolaan data yang ada haruslah 
dipertimbangkan. 

3.3. Arsitektur Aplikasi 

Ditentukan berdasarkan kebutuhan bisnis. Ini 
melibatkan definisi interaksi antara aplikasi, database, 
dan sistem yang berapada pada middleware dalam hal 
cakupan fungsional. Hal ini membantu 
mengidentifikasi masalah integrasi atau kesenjangan 
dalam cakupan fungsional tersebut. 
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3.3.1. Enterprise Viewpoint 

Sudut pandang enterprise yang berkenaan dengan 
arsitektur aplikasi adalah terdiri dari karakteristik 
pekerjaan yang dimiliki oleh suatu bisnis sehingga 
proses bisnis yang ada dapat “dibantu”. Dekomposisi 
hirarki dari fungsi – fungsi bisnis menuju kefungsi 
bisnis tingkat yang lebih rendah berbentuk model 
fungsional dari suatu arsitektur aplikasi. Semantik 
hubungan dari fungsi bisnis dengan hirarkinya sudah 
diinvestigasikan kedalam model yng lebih detail. 

3.3.2. Information Viewpoint 

Model informasi tidak dapat dipungkiri lagi didalam 
suatu arsitektur aplikasi dengan merepresentasikan 
model konseptual dari informasi bisnis, dimana hal 
tersebut pada saat ini digambarkan dengan Entity 
Relationship Diagram (ERD) pada level yang 
berbeda. 

3.3.3. Computational Viewpoint 

Sudut pandang komputasi ditutupi oleh spesifikasi 
dari layanan bisnis, dimana dapat dilihat sebagai 
implementasi fungsi bisnis yang paling dasar. 
Kebiasaan dari bisnis dispesifikasikan dengan 
prakondisi dan purnakondisi yang diberikan dalam 
memberikan tambahan ke sebuah layanan. Hal 
tersebut harus disesuaikan berdasar dengan proses 
bisnis utama dari model bisnis. 

3.3.4. Engineering Viewpoint 

Sudut pandang kerekayasaan dalam arsitektur aplikasi 
berkenaan dengan pembagian konsep yang mana 
sudah diperkenalkan pada sistem bisnis yang ada. 
Sistem bisnis tersebut merupakan ikatan dari fungsi – 
fungsi bisnis sesuai dengan organisasional dan 
kriteria fungsional. Sistem bisnis menyediakan dan 
membutuhkan layanan bisnis, dan interaksi tersebut 
menjadi subjek bagi sudut pandang komputasional 
ini. 

3.3.5. Technology Viewpoint 

Dari perspektif arsitektur aplikasi sebuah sistem 
bisnis adalah sebuah komposisi dari system perangkat 
lunak yang diimplementasikan pada setiap fungsi 
bisnis sampai proses pemeliharaan terutama 
pemeliharaan data. Dari poin aplikasi yang digunakan 
pengguna penampakan arsitektur aplikasi dianggap 
sebagai “black box”. 

3.4. Arsitektur Teknologi 

Berisikan gambaran struktur dan definisi dari 
infrastruktur teknologi dari suatu enterprise atau 

sistem. Seperti hardware dan software yang 
mendukung aplikasi dan bagaimana interaksinya 

3.4.1. Enterprise Viewpoint 

Ada beberapa kebutuhan non-fungsional dari 
infrastruktur yang diediakan oleh arsitektur teknologi. 
Mereka adalah Kapasitas pemrosesan, Waktu respon, 
Ketersediaan (24 jam sehari), Pengendalian apabila 
terjadi kesalahan atau kegagalan system (waktu 
pemulihan, kemungkinan data hilang). 

Kebutuhan tersebut dapat dijadikan sebagai syarat 
kriteria dalam pengambilan keputusan untuk memilih 
sejumlah produk yang sudah ada dipasaran. Produk 
tersebut memiliki platform standar untuk 
mengembangkan aplikasi bisnis dan layanan yang 
biasa dipergunakan. Ruang lingkup dari arsitektur 
teknologi antara lain Perangkat keras, System operasi, 
System database, Komunikasi, Manajemen transaksi, 
Perangkat lunak middleware.Kebijakan mengenai 
maksud dan tujuan serta ruang lingkup dalam 
pemilihan infrastruktur sangat dibutuhkan. 

3.4.2. Information Viewpoint 

Elemen yang ada pada arsitektur teknologi dapat 
digambarkan dari sudut pandang informasi. Elemen  
yang termasuk didalamnya adalah spesifikasi yang 
sesuai dari beberapa varian yang dipresentasikan 
secara grafis atau menggunakan cara lain yang sesuai. 

3.4.3. Computational Viewpoint 

Sudut pandang dari komputasional terhadap arsitektur 
teknologi adalah berfokus kepada aturan pada 
spesifik platform yang berbeda – beda. Kemungkinan 
kriteria keputusan yang ada dalam aturan tersebut 
mempengaruhi pemilihan fungsi komputasi. Kriteria 
yang berpengaruh adalah kualitas data atau rata – rata 
transfer data. 

3.4.4. Engineering Viewpoint 

Sudut pandang dari kerekayasaan meliputi : 
distribusi, cekpoin, dan isu – isu yang berhubungan 
dengan kerekayasaan. 

3.4.5. Technology Viewpoint 

Penggunaan teknologi yang tepat sangat disarankan 
dalam pembangunan arsitektur. Teknologi tersebut 
berupa produk yang memiliki fitur – fitur yang 
masing – masing memiliki kelebihan dan 
kekurangannya. Meskipun produk dan fitur – fiturnya 
sudah diketahui dengan menggunakan arsitektur 
teknologi, hal tersebut masih dapat membuat 
kesalahan dapat dilihat dari fakta – fakta yang ada. 
Fakta tersebut memperlihatkan bahwa semua produk 
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sudah bisa digunakan sebagai suatu system perangkat 
lunak yang sudah diinstal tetapi mereka memiliki 
versi dan paket yang berbeda. Versi dan paket 
tersebut bukanlah suatu subjek dalam arsitektur 
teknologi tetapi dapat diperhatikan untuk menjadi 
pertimbangan dalam memilih produk dalam sudut 
pandang teknologi. 

4. Penutup 

4.1. Kesimpulan 
RM-ODP adalah sebuah standarisasi untuk reference 
model, bukanlah standarisasi untuk implementasi 
suatu arsitektur. Sehingga tidak akan memeberikan 
jawaban terhadap persoalan yang ada, melainkan 
memberikan sudut pandang tentang persoalan yang 
dihadapi oleh arsitektur enterprise. RM-ODP 
didefinisikan sebuah kerangka kerja untuk 
standarisasi bagi open distributed processing. RM-
ODP ini memiliki lima viewpoint atau sudut pandang 
yang mendekomposisi spesifikasi dari suatu system 
ODP. Keterangan singkat mengenai kelima viewpoint 
atau  sudut pandang tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Enterprise Viewpoint : mendefinisikan sebuah 
model analisis kebijakan. 

b. Information Viewpoint : mendefinisikan analisis 
informasi suatu enterprise. 

c. Computational Viewpoint : mendefinisikan sebuah 
model mengenai bahasa pemrograman yang 
terdistribusi. 

d. Technology Viewpoint : mendefinisikan system 
yang cocok digunakan untuk 
mengimlementasikan suatu arsitektur. System bias 
berupa hardware, software, jaringan dan lainnya 
yang menyangkut penggunaan teknologi. 

Beberapa keuntungan menggunakan sudut pandang 
yang ada pada RM-ODP untuk melihat arsitektur 
enterprise adalah sebagai berikut : 

a. Menggunakan viewpoint dari RM-ODP dapat 
memahami semantik dan komponen yang ada 
pada suatu arsitektur enterprise. 

b. Viewpoint atau sudut pandang dapat 
mendefinisikan layer atau lapisan yang berbeda 
dari arsitektur enterprise. 

c. Dengan mengetahui semantic, dapat juga 
memahami batasan – batsasan yang ada pada 
suatu arsitektur enterprise. 

d. Dengan memahami komponen dari suatu 
arsitektur maka juga akan memahami hubungan 
yang terjadi antara komponen tersebut. 

4.2. Saran 
Saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya 
adalah dengan menggunakan RM-ODP sebenarnya 
juga dapat melihat peluang – peluang yang ada dalam 
penggunaan arsitektur enterprise. Viewpoint yang 
digunakan oleh pihak enterprise untuk melihat 
arsitektur sehingga dapat lebih baik lagi dalam 
membuat kebijakan – kebijakan mengenai arsitektur 
yang akan dibangun. Baik arsitektur yang belum ada, 
sudah ada tetapi ingin mengintegrasikan dengan 
arsitektur lain yang dimiliki unit kerja ataupun 
organisasi lain yang ada. 
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Abstrak 

Berbagai citra digital disimpan di komputer, walaupun ukuran hard disk sudah semakin besar tetap saja dalam 
penyimpanan citra memerlukan ruang memori yang cukup besar. Salah satu solusi alternatif untuk 
meminimalisasi penggunaan ruang memori yaitu dengan mengkompresi citra. Dalam Kompresi Citra Digital 
dapat menggunakan Metode RLE (Run Length Encoding) yang berguna untuk menyusutkan ukuran file data 
dengan tetap mempertahankan keutuhan informasi (Lossless Compression). Metode RLE adalah metode 
kompresi yang menggunakan pendekatan ruang dan biasanya digunakan untuk mengkompresi citra yang 
memiliki kelompok-kelompok pixel berderajat keabuan sama. Kompresi menggunakan metode ini dilakukan 
dengan membuat rangkaian pasangan nilai (p,q) untuk setiap baris pixel, nilai pertama (p) menyatakan derajat 
keabuan, sedangkan nilai kedua (q) menyatakan jumlah pixel berurutan yang memiliki derajat keabuan tersebut 
yang disebut run length. Dari uji coba, kompresi citra digital menggunakan metode RLE didapatkan hasil yaitu 
citra dengan dua varian warna hitam dan putih, didapatkan persentase nisbah (selisih antara ukuran citra sebelum 
dan sesudah dikompresi) sebesar 72% dan pada citra dengan lebih banyak varian warna (256 warna) 
menghasilkan persentase nisbah sebanyak 50% dari hasil kompresipun tidak nampak perbedaan antara citra asli 
dan citra setelah dikompresi yang menunjukkan metode RLE bekerja cukup baik dalam mengkompresi citra. 
Kompresi menghasilkan persentase nisbah rata-rata 58%. Dan citra yang terkompresi masih seperti aslinya. 

 
Kata kunci : Citra Digital, Metode RLE, Kompresi Citra Digital 
 
 
 
 
1. Pendahuluan  
 

Perkembangan teknologi informasi ternyata 
berdampak pada perkembangan ilmu pengetahuan 
yang lain. Salah satunya adalah teknologi 
pencitraan. Berbagai citra dapat dikirim melalui 
internet dalam kapasitas yang sangat besar. Tentu 
saja akan menghabiskan Bandwidth dan juga 
prosesnya akan sangat lambat. Selain itu juga dalam 
penyimpanan di komputer, ruang memori yang 
diperlukan besar.  
  Permasalah ini cukup sensitif, walaupun 
teknologi sudah semakin canggih dan kapasitas 
memori sudah semakin besar, tetapi alangkah 
baiknya dapat meminimalisasi penggunaan ruang 
dalam media penyimpanan sehingga dapat 
memanfaatkan media penyimpanan dengan efektif 
dan juga untuk transmisi data dalam bentuk image 
dapat diproses dengan cepat dan tidak menghabiskan 
Bandwidth yang besar. 

Dari permasalahan di atas, ditemukan suatu 
solusi yang efektif dalam mengolah citra adalah 

Kompresi Citra Digital. Kompresi Citra Digital atau 
Pemampatan Citra Digital bertujuan untuk 
meminimalkan kebutuhan memori dalam 
merepresentasikan citra digital sehingga memori 
yang dibutuhkan menjadi lebih sedikit dari 
representasi citra semula. 

Dalam hal ini, kompresi citra digital 
menggunakan Metode RLE ( Run Length Encoding). 
Metode ini sangat cocok diterapkan karena hasil 
kompresinya tidak mengubah citra aslinya (Lossless 
Compression). Metode ini cocok digunakan dalam 
mengkompresi citra seperti hasil USG 
(Ultrasonographi), CT (Computed Comography), 
Sinar-X (X-ray), dan citra-citra lainnya yang semua 
merupakan informasi yang sangat penting. Oleh 
karena itu, karakteristik detailnya tidak boleh ada 
yang hilang. 

Penelitian ini memiliki batasan atau ruang 
lingkup penelitian diantaranya : 
1. Jenis file input adalah bertipe  bmp  
2. Jenis file output adalah bertipe rle atau jpeg 

No Makalah : 341
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3. Metode yang digunakan adalah metode RLE 
(Run Length Encoding). 

4. Variansi pixel gambar sampai 24 bit. 
5. Ukuran citra yang dikompresi maksimal adalah 

50 x 50 pixel. 
Dalam Bab 2, akan dijelaskan tentang 

metode RLE yang digunakan oleh sistem yang 
dikembangkan penulis. Rancangan dari sistem dan 
penggunaan metode RLE dalam sistem akan 
dijelaskan dalam Bab 3. Dalam Bab 4, akan 
ditunjukkan hasil dari beberapa query yang 
diberikan kepada sistem yang sudah dikembangkan. 

2. Metode RLE (Run Length Encoding) 
Metode RLE menggunakan pendekatan 

ruang. Metode ini digunakan untuk mengkompresi 
citra yang memiliki kelompok-kelompok pixel 
berderajat keabuan sama[3]. Kompresi 
menggunakan metode ini dilakukan dengan 
membuat rangkaian pasangan nilai (p,q) untuk setiap 
baris pixel, nilai pertama (p) menyatakan derajat 
keabuan, sedangkan nilai kedua (q) menyatakan 
jumlah pixel berurutan yang memiliki derajat 
keabuan tersebut yang disebut run length. 

2.1 Algoritma RLE  
2.1.1 Implementasi Citra Dalam Bentuk Matriks 

Sebuah citra dalam bentuk matriks 
digunakan untuk mengkompresi citra sehingga dari 
algoritma yang sudah ditentukan akan mendapatkan 
hasil yang ingin dicapai. Berikut ini adalah contoh 
citra dalam bentuk matriks : 
 
Tabel 1. Tabel Matriks Citra 

 2 2 7 7 7 7 2 2 2 2 

4 4 1 1 1 7 7 7 6 6 

7 7 7 7 3 3 3 3 3 4 

4 4 5 5 5 5 2 2 2 2 

5 5 5 5 6 6 6 3 3 2 

7 7 7 6 6 6 6 2 2 2 

2 2 3 3 3 3 5 4 5 6 

7 7 7 7 7 7 4 4 4 4 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 1 1 4 5 4 4 5 5 5 

 

2.1.2 Kompresi Matriks Menggunakan RLE 
 

Contoh : sebuah citra 3 bit berukuran 10 x 
10 pixel akan di-encode menggunakan algoritma 
RLE 

 

Tabel 2. Tabel Matriks Citra 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Hasil kompresi matriks diatas 
(2,2) (7,4) (2,4) 
 (4,2) (1,3) (7,5) 
 (7,4) (3,6) 
 (4,2) (5,4) (2,4) 
 (5,4) (6,6) 
 (7,3) (6,4) (2,3) 
 (4,2) (3,5) (5,3) 
 (7,6) (4,4) 
 (0,10) 
 (1,3) (4,2) (2,2) (5,3) 
Hasil pengkodean : 
2 2 7 4 2 4 4 2 1 3 7 5 7 4 3 6 4 2 5 4 2 4 5 4 6 6 7 3 
6 4 2 3 4 2 3 5 5 3 7 6 4 4 0 10 1 3 4 2 2 2 5 3  
Jumlah = 52 pixel 
Ukuran citra sebelum dikompresi = 10 x 10 x 3 bit = 
300 bit 
Ukuran citra setelah dikompres = 52 x 3 bit = 156 
bit 
Ratio kompresi = (100% - 156/300 x 100%) = 48 % 
Jadi 48 % dari citra sebelumnya telah dikompresi. 
 
3. Rancangan Sistem 
 

Dalam  menganalisa sistem Kompresi Citra 
Digital Menggunakan Metode Run Length 
Encoding, digunakan aplikasi UML. Bagian UML 
yang akan digunakan adalah Use case Diagram, 
Sequence Diagram, dan Activity Diagram. Dalam 
memodelkan sistem ini, yang akan dipaparkan 
secara detail yaitu dari input file citra yang 
selanjutnya di representasikan ke dalam matriks. 

2 2 7 7 7 7 2 2 2 2 

4 4 1 1 1 7 7 7 6 6 

7 7 7 7 3 3 3 3 3 4 

4 4 5 5 5 5 2 2 2 2 

5 5 5 5 6 6 6 3 3 2 

7 7 7 6 6 6 6 2 2 2 

2 2 3 3 3 3 5 4 5 6 

7 7 7 7 7 7 4 4 4 4 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 1 1 4 5 4 4 5 5 5 
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System

User

Melihat Representasi Resolusi Matriks RGB

Kompresi Citra RLE

Input Citra.bmp

Melihat Representasi Citra Biner

User Tampilan Proses Kompresi Citra RLE

1 : A_strR_strG_strB_str()

2 : Proses()

3 : RLEncode$()

4 : RLEncode$()

5 : Ms()

Proses Representasi Matriks

Proses Kompresi Citra RLE

Setelah itu citra asli akan dikompresi. Hasil dari 
kompresi akan mendapat citra baru yang juga 
direpresentasikan ke dalam matriks. Citra baru juga 
dapat didekompresi, sehingga citra yang telah 
dikompresi dalam kembali menjadi citra asli. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Use Case Diagram Kompresi Citra 
Digital Menggunakan Metode RLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2. Sequence Diagram Kompresi Citra RLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Gambar 3. Activity Diagram Kompresi Citra RLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 4. Form Sistem Kompresi Citra Digital 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5. Form Proses Kompresi Citra Digital 
 

4. Uji Coba Sistem 
Perancangan Sistem Kompresi Citra Digital 

ini melalui tahap pengujian yaitu menguji modul dan 
prosedur yang ada dalam sistem. Pengujian harus 
dilakukan lebih dari 1 kali supaya yakin bahwa 
sistem ini berjalan dengan baik. Pengujian ini 
dilakukan untuk mencari kelebihan dan kekurangan 
dari Sistem Kompresi Citra Digital Menggunakan 
Metode RLE. 

 
Tabel 3. Tabel % Hasil Kompresi Citra Digital 

No Citra 

Ukuran 

Sebelum 

Kompresi 

Ukuran 

Sesudah 

Kompresi 

Nisbah 

(%) 

1 

 

3,59KB 970B 72% 
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2 

 

3,06KB 1,54KB 50% 

 

3 

 

3,59KB 1,71KB 52% 

4 

 

3,54KB 1,42KB 60% 

5 

 

3,20KB 1,62KB 50% 

6 

 

3,20KB 1,24KB 60% 

7 

 

3,59KB 1,37KB 60% 

8 

 

3,59KB 1,44KB 60% 

9 

 

3,59KB 1,33KB 62% 

10 

 

3,59KB 1,50KB 58% 

11 

 

3,59KB 1,07KB 70% 

12 

 

3,59KB 1,69KB 52% 

13 

 

3,54KB 1,46KB 58% 

14 

 

3,30KB 1,21KB 63% 

15 

 

3,59KB 1,76KB 50% 

16 

 

3,54KB 1,32KB 62% 

17 

 

3,25KB 1,35KB 58% 

18 

 

3,59KB 1,75KB 51% 

19 

 

3,59KB 1,37KB 61% 

20 

 

3,25KB 1,16KB 64% 

21 

 

3,59KB 1,46KB 59% 

22 

 

3,54KB 1,27KB 64% 

23 

 

3,25KB 1,31KB 59% 
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24 

 

3,59KB 1,47KB 59% 

25 

 

3,59KB 1,36KB 62% 

Rata-rata persentase terkompresi 58% 

 
 
5. Kesimpulan 

Dari pemaparan di atas, penulis dapat menarik 
beberapa kesimpulan yaitu : 
1. Sistem ini dapat mengurangi ukuran citra, 

sehingga dengan menggunakan sistem ini, maka 
untuk penyimpanan citra tidak terlalu 
memerlukan ruang yang banyak dalam memori. 

2. Sistem menginputkan citra dalam bentuk 
citra.bmp dan hasil kompresi berbentuk 
citra.RLE. 

3. Kompresi citra digital menggunakan metode 
RLE didapatkan hasil yaitu citra dengan dua 
varian warna hitam dan putih, didapatkan 
persentase nisbah (selisih antara ukuran citra 
sebelum dan sesudah dikompresi) sebesar 72% 
dan pada citra dengan lebih banyak varian 
warna (256 warna) menghasilkan persentase 
nisbah sebanyak 50% dari hasil kompresipun 
tidak nampak perbedaan antara citra asli dan 
citra setelah dikompresi yang menunjukkan 
metode RLE bekerja cukup baik dalam 
mengkompresi citra. 

4. Kompresi menghasilkan persentase nisbah rata-
rata 58%. Dan citra yang terkompresi masih 
seperti aslinya. 

5. Semakin sedikit varian warna dalam citra, 
semakin besar citra terkompresi. Dan 
sebaliknya, semakin banyak varian warna 
dalam, semakin kecil citra terkompresi 

 
 

Daftar Pustaka: 
[1] Ahmad, Usman, 2005. Pengolahan Citra Digital 

& Teknik   Pemrogramannya, Graha Ilmu, 
Yogyakarta 

[2] Basuki, Ahmad, 2005. Pengolahan Citra Digital 
Menggunakan Visual Basic, Graha Ilmu, 
Yogyakarta 

[3] Hendrayudi, 2009. VB 2008 untuk Berbagai 
Keperluan Pemrograman., PT Elex Media 
Komputindo, Jakarta 

[4] Munir, Rinaldi, 2004. Pengolahan Citra Digital 
Dengan Pendekatan Algoritmik, Informatika, 
Bandung 

[5] Sutoyo, T., 2009. Teori Pengolahan Citra 
Digital, Andi, Yogyakarta 

[6] Rismon H. Sianipar, Sri Muliani WJ 2003. 
Kompresi Citra Digital Berbasis Wavelet : 
Tinjauan PSNR dan Laju Bit, Universitas 
Kristen Petra 

[7] Sarifuddin Madenda,et al. Kompresi Citra 
Berwarna Menggunakan Metode Pohon Biner 
Huffman, Universitas Gunadarma. 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2012, STMIK - STIKOM Bali 23-25 Pebruari 2012 

1340 
 

METODA SIMPLEX UNTUK MENJAWAB PERSOALAN LINIER 
DENGAN KOEFFISIEN FUZZY PADA KONSTRAIN 

Bilqis Amaliah1, Cahya Perdana2, Diniar Nabila3 , Bety Septika4, Septi Wulansari5  
 

1,2,3,4,5 Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Informasi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember 
1,2,3,4,5 Gedung Teknik Informatika Jalan Teknik Kimia, Sukolilo – ITS, Surabaya 

1 bilqis@if.its.ac.id, 2 cahya09@mhs.if.its.ac.id, 3 diniar09@mhs.if.its.ac.id,   4 bety09@mhs.if.its.ac.id,                
5 wulansari09@mhs.if.its.ac.id    

 
 
 
 

Abstrak 

Banyak persoalan linier di dunia nyata, salah satunya adalah untuk menetukan berapa jumlah produksi untuk 
menghasilkan keuntungan maksimal atau untuk biaya minimal. Pada persoalan linier, biasanya menggunakan 
angka-angka yang pasti. Pada koefisien konstrain yang identik dengan  sumber daya, biasanya menggunakan 
angka yang pasti, tetapi seringkali ketersediaan sumber daya tidak menggunakan angka yang pasti, tapi 
menggunakan angka fuzzy. Oleh karena itu, pada penelitian kali ini, akan diajukan metoda untuk menjawab 
persoalan linier yang mempunyai angka fuzzy pada konstrain. Kemudian metoda simplex biasa akan digunakan 
untuk memecahkan persoalan ini. Dari hasil ujicoba terlihat bahwa hasil dari penggunaan fuzzy simplex sama 
dengan hasil menggunakan simplex biasa.   
 
Kata kunci : fuzzy, simplex, persoalan linier 
 
 
 
 
 
1. Pendahuluan  
 

Permasalahan fuzzy pada program linier telah 
banyak dibahas oleh beberapa peneliti. Para peneliti 
menyadari bahwa dalam mengambil keputusan di 
kehidupan ini tidak selalu berdasarkan angka yang 
pasti tetapi menggunakan sebuah angka fuzzy.  
Guaming Wang [1], menggunakan genetic 
algoritma untuk memecahkan masalah simplex. 
Bezdek[2], menunjukkan perbedaan antara 
keanggotaan fuzzy dan probabilitas menggunakan 
contoh. Maleki, Tata dan Mashinchi [3], 
menggunakan konsep perbandingan angka fuzzy 
untuk memecahkan masalah pemrograman linier 
dengan variabel fuzzy. Rommelfanger, Hanuscheck 
dan Wolf [4],  menyajikan tingkat pembentukan 
pasangan terkait untuk menyelesaikan masalah 
pemrograman linear dengan parameter fuzzy dalam 
fungsi tujuan. Mahdavi [5], menggunakan dualitas 
untuk memecahkan masalah pemrograman linier 
fuzzy variabel. Vasant [6],menggunakan 
pemrograman linear dengan parameter fuzzy untuk 
pengambilan keputusan dalam perencanaan 
produksi industri. 

Penelitian ini berfokus pada penyelesaian 
program linier yang mempunyai nilai fuzzy pada 
bagian konstrain dengan menggunakan metode 
simplex. Pada penelitian ini akan dibahas sekilas 

tentang fuzzy dan kemudian metode simplex untuk 
fuzzy  koefisien konstrain 
 
 
2. Fuzzy 

 
Secara bahasa fuzzy memiliki pengertian 

samar – samar. Suatu variabel dapat memiliki nilai 
benar atau salah. Dalam sistem fuzzy terdapat 
himpunan fuzzy yang derajat keanggotaannya 
memiliki range dari 0 sampai 1. 

Fungsi keanggotaan adalah suatu kurva yang 
menunjukkan pemetaan titik – titik input data ke 
dalam nilai keanggotaannya (disebut juga derajat 
keanggotaan) yang memiliki interval 0 sampai 1. 
Salah satu cara yang digunakan adalah dengan 
pendekatan fungsi. Ada beberapa fungsi yang dapat 
digunakan yaitu representasi linier, representasi 
kurva segitiga dan representasi kurva trapesium. 
Dalam paper ini kami akan menggunakan 
Representasi Kurva Trapesium atau Trapezoidal. 

Angka fuzzy adalah himpunan fuzzy yang 
fungsi keanggotaan A memenuhi kondisi berikut 
[7]: 

(x) adalah himpunan fuzzy conveks 
Definis 1 : sebuah angka fuzzy dengan fungsi 
keanggotaan dalam bentuk : 

 

No Makalah : 342



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2012, STMIK - STIKOM Bali 23-25 Pebruari 2012 

1341 
 

         (1) 

 
Dinamakan triangular fuzzy number  A = (a, b, c). 
 
Sekarang A = (a, b ,c)  adalah  triangular fuzzy 
number, Maka  : 
 

Centroid (A)=          (2) 
 
 
Dari definisi centroid, maka dapat kita tuliskan: 
 

Centroid (A)=  

 
 

=  

       =  
 

 
 

Gambar 1. Kurva fuzzy triangular 

 
Definisi 2 : angka fuzzy dengan fungsi member 
dalam bentuk : 
 

   (3) 

 
Di namakan trapezoidal fuzzy number A = (a,b,c,d). 
 
Sekarang  A = (a, b, c, d) adalah  trapezoidal fuzzy 
number, maka  
 

Centroid (A )=  (4) 

 
 

Dari definisi centroid, maka dapat kita tuliskan: 

Centroid (A)=  

(5) 
 
Sebuah trapezoidal fuzzy number dapat 
direpresentasikan sebagai kombinasi dari dua 
triangular fuzzy number  
 

Centroid (A1) =    (6) 

 

Centroid (A3) =    (7) 

 
Juga dapat dilihat bahwa 
 
 

Centroid (A2) =    (8) 

 
Nilai dari Centroid ( A) dapat dihitung dengan 

menggunakan Persamaan  (6) , (7) dan (8) 

 
Gambar 2. Kurva Fuzzy trapezoidal  

 
Pada penelitian ini kami mengajukan rumus untuk 
merubah nilai fuzzy yang didapat dari trapezoida ke 
dalam sebuah angka.  
 
Rumusnya adalah : 
 
  

Angka =              (9)     

 
3. Metoda Simplex Untuk Koeffisien Fuzzy 

Pada Konstrain  
 

Berikut adalah langkah langkah yang 
digunakan untuk menyelesaikan persoalan program 
linier dengan konstanta fuzzy pada konstrain 
dengan menggunakan metode simplex.  

 
1. Mengubah persamaan program linier ke dalam 

bentuk standarnya 
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• Pembatas pada konstrain dijadikan sama 
dengan 

• Konstanta disebelah kanan sama dengan harus 
dijadikan positif 

 
2. Menentukan variabel basis 

Basic variable (BV) adalah variabel yang pada z 
bernilai 0. 
Non Basic Variable (NBV) adalah variabel pada 
z yang nilainya tidak sama dengan 0 

3. Mengecek apakah  z sudah optimal. Untuk 
persoalan maksimal jika z sudah bernilai postif 
semua maka optimal. Untuk persoalan minimal 
jika z sudah bernilai negatif semua maka 
optimal. Jika belum optimal ke langkah berikt 
ini : 

Angka =   

 
4. Merubah nilai fuzzy ke dalam sebuah angka 

dengan rumus :  
 
5. Menentukan entering variabel (EV). Untuk 

persolan maksimal cari nilai z yang terkecil dan 
untuk persoalan minimal cari z yang terbesar. 

 
6. Menentukan leaving variabel (LV). 

Pertama menentukan ratio tiap baris. Ratio 
diperoleh dari solusi tiap – tiap persamaan 
dibagi EV. 
Setelah itu ratio yang paling kecil yang dijadikan 
LV. 
 

7. Menentukan pivot pada tabel simplex tersebut. 
Pivot adalah perpotongan antara EV dan LV 
 

8. Melakukan operasi baris elementer (OBE) untuk 
mebuat pivot berharga 1, dan 0 pada baris 
lainnya. 

 
9. Kembali ke langkah 3. 
  
 
4. Ujicoba dan Pembahasan 
 

Berikut adalah contoh untuk membuktikan 
metoda simplex fuzzy : 

 
Max z = 3x1 + 2x2  
 
Batasan dengan koeffisien fuzzy : 
 
2x1 + x2 <= (30,60,90,120) 

      x1 + x2 <= (20,50,80,110) 
      x1 <= (20,30,60,70) 
 
Penyelesaian : 
 

1. Bentuk standar dari persoalan di atas adalah : 
 

Max z = 3x1 + 2x2  
         2x1 + x2 + x3  = (30,60,90,120) 
         x1 + x2 + x4= (20,50,80,110) 
        x1 + x5 = (20,30,60,70) 
 
2. Basis variabel = x3, x4, x5 
 Non basis variabel = x1 dan x2 
 
 
3. Fungsi tujuannya adalah 
 Max z - 3x1 - 2x2  =0 
 
Terlihat bahwa z belum optimal karena untuk fungsi 
tujuan maksimal z harus positif semua, sedangkan 
saat ini masih ada yang negatif. 
 
4. Merubah nilai fuzzy ke dalam angka dengan 

rumus : 
 
 Angka =  (a+b+c+d)/2 
 
 Dari konstrain ke-1 

2x1 + x2 <= (30,60,90,120) 
Nilai fuzzy-nya adalah 30, 60, 90, 120 
 

Angka  =    

    =  150 
 

 Dari konstrain ke-2 
x1 + x2 <= (20,50,80,110) 
Nilai fuzzy-nya adalah  20,50,80,110 
 

Angka  =    

    =  130 
 
 Dari konstrain ke-3 

x1 <= (20,30,60,70) 
Nilai fuzzy-nya adalah  20,30,60,70 
 

Angka  =    

    =  90 
 
Langkah berikutnya adalah memasukkan ke dalam 
tabel berikut : 

 
Tabel 1.   Tabel Simplex Fuzzy iterasi ke 0th  

  
x1 x2 x3 x4 x5 

Nilai Fuzzy 
Solusi 

a b c d 

z -3 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 

x3 2 1 1 0 0 30 60 90 120 150 

x4 1 1 0 1 0 20 50 80 110 130 

x5 1 0 0 0 1 20 30 60 70 90 
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5. Entering variable dari fungsi maksimal adalah 
angka yang paling negatif pada z. 
Entering variabelnya adalah x1 dengan nilai di 
z-nya = -3 

6. Menentukan leving variabel dengan mencari 
ratio tiap baris. Ratio baris pertama adalah 
150/2 = 75 
Ratio baris ke-2 adalah 130/1 = 130 
Ratio baris ke-3 adalah 90/1 = 90 
Dari ketiga ratio tadi yang terkecil adalah ratio 
pada baris pertama sehingga x3 menjadi leaving 
variabel. 

7. Pivot adalah perpotongan antara EV dan LV. 
Pivot adalah perpotongan antara kolom x1 dan 
baris x5. 

8. Melakukan operasi baris elementer (OBE) 
untuk mebuat pivot berharga 1, dan 0 pada 
baris lainnya. 

9. Kembali ke langkah 3. 
 
Tabel selanjutnya adalah sebagai berikut : 
 
Iterasi ke-1 : 

 
Tabel 2.   Tabel Simplex Fuzzy iterasi ke 1th 

  
x1 x2 x3 x4 x5 

Nilai Fuzzy 
Solusi 

a b c d 

z 0 
 -
0,5 1.5 0 0 45 90 135 180 225 

x1 1 0.5 0.5 0 0 15 30 45 60 75 

x4 0 0.5 0 1 0 5 20 35 50 55 

x5 0 
 -
0,5 0 0 1 -5 0 15 20 15 

 
Iterasi ke-2 : 

 
Tabel 3.   Tabel Simplex Fuzzy iterasi ke 2th 

  
x1 x2 x3 x4 x5 

Nilai Fuzzy 
Solusi 

a b c d 

z 0 0 1 1 0 50 110 170 230 280 

x1 1 0 1 -1 0 10 10 10 10 20 

x2 0 1 -1 2 0 10 40 70 100 110 

x5 0 0 -1 1 1 10 20 50 60 70 

 
Jadi dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai 
x1=20 nilai x2=110  sehingga maksimal 
Z = 3(20) + 2 (110) 
    = 60 + 220 
    = 280 

 
Untuk mengecek program kami apakah program 

tersebut memiliki perbedaan dengan program 
simpleks biasa, kami melakukan uji coba dengan 
problem sebagai berikut : 

 
Max z = 3x1 + 2x2  

        2x1 + x2 <= 150 
        x1 + x2 <= 130 
        x1 <=90 

 
 
 
 
 
 
 

Iterasi 1 : 
 

Tabel 4.   Tabel Simplex iterasi ke 0th 

x1 x2 x3 x4 x5 Solusi 

z -3 -2 0 0 0 0 

x3 2 1 1 0 0 150 

x4 1 1 0 1 0 130 

x5 1 0 0 0 1 90 

 
Iterasi 2 : 
 

Tabel 5.   Tabel Simplex iterasi ke 1th 

x1 x2 x3 x4 x5 Solusi 

z 0 
-
0.5 1.5 0 0 225 

x1 1 0.5 0.5 0 0 75 

x4 0 0.5 -0.5 1 0 55 

x5 0 
-
0.5 -0.5 0 1 15 

 
Iterasi 3: 

 
Tabel 6.   Tabel Simplex iterasi ke 2th 

x1 x2 x3 x4 x5 Solusi 

z 0 0 1 1 0 280 

x1 1 0 1 -1 0 20 

x2 0 1 -1 2 0 110 

x5 0 0 -1 1 1 70 

 
Jadi dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai 
x1=20 nilai x2=110  sehingga maksimal 
Z = 3(20) + 2 (110) 
    = 60 + 220 
    = 280 
 
5. Kesimpulan 

 
Pada persoalan linear dengan koefisien fuzzy 

pada constraint dapat diselesiakan dengan simplex 
method. Langkah awalnya adalah merubah nilai 
fuzzy ke dalam bentuk angka. Kemudian 
diselesaikan dengan metoda simplex biasa. Dari 
hasil uji coba dapat dilihat bahwa hasil dari simplex 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2012, STMIK - STIKOM Bali 23-25 Pebruari 2012 

1344 
 

fuzzy sama seperti simplex biasa. Sehingga dapat 
diambil kesimpulan bahwa metoda yang diajukan 
untuk merubah nilai fuzzy ke angka biasa adalah 
benar. 
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Abstrak 

Perkembangan dunia pariwisata di Bali saat ini telah merambah dunia Teknologi Informasi dan Komunikasi. 
Banyak penyedia jasa pariwisata seperti jasa akomodasi, Namun ada beberapa kelemahan yang bisa menjadi 
kendala suatu perusahaan agen wisata dalam memanfaatkan Internet. Salah satunya adalah jika suatu wilayah 
tidak dapat mengakses jaringan Internet Seiring dengan perkembangan waktu dan kemajuan Teknologi maka 
perlu dikembangkan suatu sistem yang dapat digunakan dengan mudah dalam memasarkan produk wisata yang 
ada di Bali. Suatu sistem yang dapat menjelaskan detail produk wisata dan mampu memberi kemudahan dalam 
mengakses dan memesan paket wisata yang diinginkan para wisatawan. . Mobile  internet dipandang dari sisi 
bisnis dikenal dengan terminologi  mobile  business  (m-business). Dari  m-business ini lahirlah apa yang disebut 
dengan mobile commerce (m-commerce). 
Kata kunci : Web Services, Windows Mobile, Pariwisata, Handphone, Online 
 
 
 
1. Pendahuluan  
 

Bali sebagai daerah wisata yang sudah terkenal 
hingga ke mancanegara merupakan penyumbang 
devisa terbesar bagi negara Indonesia. Bali memiliki 
keanekaragaman daya tarik wisata yang 
mengagumkan. Tidak heran jika pulau yang indah 
ini sanggup menarik jutaan wisatawan baik asing 
maupun domestik setiap tahunnya. Hampir semua 
media internasional yang berhubungan dengan 
pariwisata dunia menempatkan Bali pada tempat 
teratas tujuan wisata tropis yang paling diminati. 
Selain objek-objek wisata berupa keindahan alam, 
Bali juga menawarkan keramahan serta seni dan 
budaya lokal yang tidak ada di tempat lain. Melalui 
pesonanya, Bali mampu menyerap pengunjung 
Internasional sampai bulan Oktober 2011 mencapai 
kurang lebih 1.293.453 orang. Jumlah pengunjung 
ini mengalami kenaikan sebesar 10.10 % dari tahun 
2010 dengan bulan yang sama [1]. Jumlah 
kunjungan yang sedemikian besar sangat 
menjanjikan bagi masyarakat Bali pada khususnya 
yang bekerja pada sektor pariwisata untuk 
memperoleh keuntungan. 

Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi 
dalam usaha perjalanan wisata sangat diperlukan. 
Banyak agen wisata di Bali sudah menggunakan 
sistem online yaitu Website sebagai alat marketing 
untuk menjual produk wisata. Melalui website, suatu 
perusahaan akan menyajikan paket-paket wisata 
yang sangat menarik disertai harga yang bersaing 
dalam upaya untuk menarik wisatawan. 

Peranan Internet dan Website sebagai 
marketing tool memang sangat membantu bagi 
perusahaan agen wisata yang ada di Bali maupun 

luar Bali. Namun ada beberapa kelemahan yang bisa 
menjadi kendala suatu perusahaan agen wisata 
dalam memanfaatkan Internet. Salah satunya adalah 
tidak tersedianya akses jaringan Internet pada suatu 
wilayah. Contoh kasus adanya keluhan wisatawan 
pada suatu penyedia jasa akomodasi (hotel) tentang 
lambatnya koneksi Internet yang disediakan 
pengelola akomodasi sehingga wisatawan yang ingin 
mencari paket wisata untuk liburan di Bali harus 
mencari tempat penyedia jaringan Internet di luar 
hotel tersebut. Daerah-daerah wisata juga ada yang 
belum memiliki fasilitas jaringan Internet, seperti di 
Nusa Lembongan, Ceningan, Kepulauan Gili dan 
beberapa wilayah di Lombok koneksi Internet sangat 
terbatas.  Rata-rata para wisatawan pada saat 
mencari objek wisata yang ingin dikunjungi telah 
dilakukan melalui internet dengan  menggunakan 
sarana mobile Mobile dengan Sistem Operasi 
Windows. 

Aplikasi yang dapat berjalan pada jaringan 
mobile yang lebih luas perlu dikembangkan untuk 
mendukung penyediaan informasi wisata yang 
diperlukan oleh wisatawan. Suatu sistem informasi 
paket wisata yang berbasis Windows Mobile perlu 
dikembangkan untuk mendukung perkembangan 
pariwisata di Bali, khususnya untuk mendukung 
penyampaian informasi di lokasi yang belum 
tersedia koneksi Internet namun masih memiliki 
jaringan mobile serta untuk mempermudah 
wisatawan memesan paket wisata.  

Sistem Informasi paket wisata yang akan 
dibangun dapat diakses oleh 3 jenis user yaitu 
Operator, Admin dan Customer. User tersebut 
masing-masing memiliki hak akses sebagai berikut: 
a) Operator hanya memiliki akses untuk 
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memanajemen data yang terdapat pada Web Service 
tidak dapat memanajemen Operator lain. Operator 
dibuat oleh Admin dan terdapat beberapa Operator 
yaitu Operator dalam perusahaan agen wisata dan 
Operator pada perusahaan penyedia jasa layanan 
wisata; b) Admin memiliki akses untuk 
memanajemen data, membuka user Operator baru 
dan dapat melakukan reset semua password; c) 
Customer yaitu para calon wisatawan yang dapat 
melihat dan melakukan pemesanan terhadap daftar 
paket-paket wisata yang tersedia pada aplikasi 
Windows Mobile.Customer dapat mengakses data 
paket wisata pada Web Service melalui Aplikasi 
Mobile yang dapat di download langsung pada Web 
Service. Customer akan menerima link untuk 
melakukan pembayaran deposit sebesar USD 15.00 
dari harga paket melalui PayPal dengan 4% 
tambahan untuk online payment. Jika pembayaran 
sukses, operator pada perusahaan agen wisata akan 
mengirim voucher ke alamat email customer untuk 
ditunjukkan pada perusahaan penyedia layanan 
paket wisata dan customer melunasi sisa 
pembayaran untuk Paket Wisata yang dipesan pada 
perusahaan penyedia layanan wisata.  

Dalam paper ini akan dibahas mengenai 
analisis sistem untuk menganalisa sistem yang 
sedang berjalan sehingga dapat dipahami keadaan 
sistem yang ada. Analisis sistem ini biasanya 
menggunakan diagram alur dokumen. Aliran 
dokumen dari satu bagian ke bagian lain dapat 
terlihat dengan jelas. Hasil daripada analisis sistem 
ini kemudian digunakan untuk merancang Sistem 
Informasi yang diperlukan. 
 
2. Sistem Informasi 
 

Sistem adalah sekumpulan unsur atau elemen 
yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi 
dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai 
suatu tujuan. Misalnya sistem komputer yang terdiri 
dari Software, Hardware, dan Brainware. 

Adapun syarat-syarat dari sebuah sistem 
adalah: 
1. Sistem harus dibentuk untuk menyelesaikan 

suatu masalah. 
2. Elemen sistem harus mempunyai rencana yang 

ditetapkan. 
3. Adanya hubungan diantara elemen sistem. 
4. Unsur dasar dari proses (arus informasi, energi 

dan material) lebih penting daripada elemen 
sistem. 

5. Tujuan sistem lebih penting dari tujuan elemen. 
Gambaran model umum dari sebuah sistem 

adalah :. 

 
Gambar 1. Model Umum Sistem 

Contohnya adalah input data mahasiswa (nama 
dan nilai), kemudian diproses menjadi daftar nilai 
semester berupa laporan. 

Secara umum informasi dapat didefinisikan 
sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu 
bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi 
penerimanya yang menggambarkan suatu 
kejadiankejadian yang nyata yang digunakan untuk 
pengambilan keputusan. Informasi merupakan data 
yang telah diklasifikasikan atau diolah atau 
diinterpretasi untuk digunakan dalam proses 
pengabilan keputusan. 

Sistem Informasi adalah suatu sistem dalam 
suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan 
pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi 
operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan 
kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat 
menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan 
informasi yang diperlukan untuk pengambilan 
keputusan. 

Hampir semua perangkat elektronika digital 
memiliki sistem operasi. Karena sistem operasi 
berperan menjembatani, mendasari dan mengatur 
kinerja software aplikasi dengan hardware perangkat 
yang bersangkutan. Demikian juga untuk 
handMobile atau ponsel. Perangkat ini juga memiliki 
sistem operasi. Bahkah, karena perkembangannya 
yang sangat pesat, banyak vendor yang 
mengembangkan dan membuat sistem operasi untuk 
handMobile dan ponsel [2]. 

Suatu system operasi ponsel (mobile operating 
system) akan bertanggung jawab dalam 
mengoperasikan berbagai fungsi dan fitur yang 
tersedia dalam perangkat ponsel tersebut seperti, 
skedulling task, keyboard, WAP, email, text 
message, sinkronisasi dengan aplikasi dan perangkat 
lain, memutar musik, camera, dan mengontrol fitur-
fitur lainnya. Banyak perusahaan ponsel yang 
membenamkan system operasi dalam produknya 
baik pada PDA, SmartMobile maupun handMobile 
[3]. 

Perkembangan aplikasi atau game selular 
(mobile content)sangat cepat, perusahaan pembuat 
mobile Operating System (OS) telah berlomba untuk 
memasarkan produk-produk mereka dengan 
menciptakan fungsi-fungsi dan teknologi yang kian 
hari kian memanjakan pengguna smartMobile 
(selular yang ber-OS) dari segi entertainment dan 
fungsionalitas penggunaan selular untuk 
memudahkan tugas sehari-hari [4]. 

Selain berfungsi untuk mengkontrol sumber 
daya hardware dan software ponsel seperti keypad, 
layar, Mobilebook, baterai, dan koneksi ke jaringan, 
sistem operasi juga mengontrol agar semua aplikasi 
bisa berjalan stabil dan konsisten. Sistem operasi 
harus dirancang fleksibel sehingga para software 
developer lebih mudah menciptakan aplikasi-
aplikasi baru yang canggih. Keunggulan lain dari 
ponsel yang ber-OS adalah memiliki kebebeasan 
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lebih untuk men-download berbagai aplikasi 
tambahan yang tidak disediakan oleh vendor ponsel 
Sistem operasi-sistem operasi tersebut diantaranya 
adalah [5]: 
1. Sistem operasi Symbian 
2. Windows Mobile 
3. Sistem operasi Palm 
4. Mobile Linux 
5. Sistem operasi Blackberry 

 
3. Windows Mobile sebagai E-Commerce 

Windows Mobile 7 merupakan sistem operasi 
untuk mobile Mobile. Tidak seperti sistem operasi 
apple yang digunakan pada iMobile, yang hanya 
bisa digunakan di iMobile saja. Beberapa 
perusahaan teleMobile berencana menggunakan 
windows Mobile 7 sebagai sistem operasinya. 
Dimana masing masing akan memiliki subtle 
tersendiri. Microsoft telah mendefinisikan banyak 
key features yang dapat kita kembangkan dan 
pelajari [6]. 

Microsoft Windows Phone adalah ponsel 
dengan konsumen besar karena memiliki semua fitur 
yang hamper sama dengan iPhone Apple dan 
smartphone Android, seperti Droid Motorola dan 
HTC. Fitur-fitur ini multitouch, user interface (UI) 
yang indah yang menerapkan desain modern 
Microsoft bernama Metro, layanan jaringan sosial 
seperti Facebook, dan dukungan untuk account e-
mail seperti Yahoo, Hotmail, Google, dan AOL, atau 
jika pengguna merupakan perusahaan, Microsoft 
Exchange. Uniknya, telepon dengan versi Microsoft 
Office yang dapat digunakan untuk membaca, 
mengedit, menyimpan, dan sesuai file Word, 
spreadsheet Excel, dan aplikasi office yang lain, 
sehingga telepon dapat dipergunakan bagi mereka 
yang menggunakan Office di rumah atau di kantor. 
Windows phone juga dapat berintegrasi dengan 
Xbox LIVE, menjadikannya pilihan yang cocok bagi 
para gamer [7]. 
 

 

Gambar 2. Tampilan saat browsing 
 

Microsoft tidak menciptakan bahasa baru atau 
frameworks untuk platform aplikasi Windows 
Phone. Microsoft hanya melakukan penyesuaian 
pada kerangka kerja yang ada. Ini berarti bahwa 
programmer dapat program menggunakan C # 
dengan NET Framework.. Karena .NET 
menyediakan class library yang merupakan dasar 
umum bahwa setiap Microsoft NET programmer. 
Selain itu .NET, mendukungan untuk 
multithreading, XML, Linq, collections, events, 
data, exceptions, IO, service model, networking, 
text, location, reflection, globalization, resources, 
runtime, security, dan diagnostics. Di atas inti NET 
Framework, Windows Phone platform aplikasi 
terdiri dari dua kerangka kerja utama: Silverlight dan 
XNA. Kita akan menggunakan Silverlight terutama 
untuk aplikasi bisnis dan game 2D sederhana. 
Silverlight menggunakan Aplikasi Extensible 
Markup Language (XAML) yang merupakan bahasa 
markup deklaratif untuk membuat UI yang menarik. 
Para desainer akan memiliki fleksibilitas yang luar 
biasa dalam menciptakan UI untuk Telepon 
Windows menggunakan tools seperti Adobe 
Illustrator, Photoshop untuk menciptakan vektor 
berbasis UI yang dapat dengan mudah diekspor ke 
XAML. XNA digunakan untuk membuat game, dan 
framework dilengkapi dengan mesin permainan 
yang memungkinkan kita untuk membuat loop 
berbasis permainan dan juga menyediakan mesin 
3D, yang memungkinkan kita untuk membuat game 
3D. 

E-Commerce merupakan suatu sistem atau 
paradigma baru dalam dunia bisnis, yang mengeser 
paradigma  tradisional  commerce menjadi  
electronic commerce yaitu dengan memanfaatkan 
teknologi ICT (Information and Communication 
Technology), atau dengan kata lain teknologi 
Internet.  

Mobile  commerce menjalankan bisnis 
utamanya seperti bisnis yang dijalankan pada  e-
commerce, yaitu jual beli barang atau jasa melalui 
internet. Yang membedakan e-commerce dengan 
mobile  commerce adalah penggunaan mobile 
devices seperti telepon seluler, PDA, atau laptop 
dalam melakukan transaksi. Mobile  device  ini 
merupakan syarat wajib yang harus ada dalam 
menjalankan bisnis mobile commerce. 

 
4. Perancangan Sistem 

Dalam membangun ” Aplikasi Paket Wisata 
untuk Agen Wisata Berbasis Windows Mobile” ini 
diperlukan proses pembuatan Data Flow Diagram 
(DFD) dan Entity Relationship Diagram (ERD). 
4.1 Peramcangan DFD  

Data Flow Diagram (DFD) adalah alat 
pembuatan model yang memungkinkan profesional 
sistem untuk menggambarkan sistem sebagai suatu 
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jaringan proses fungsional yang dihubungkan satu 
sama lain dengan alur data, baik secara manual 
maupun komputerisasi.  

 
Gambar 3. Konteks Diagram 

 
DFD ini adalah salah satu alat pembuatan 

model yang sering digunakan, khususnya bila 
fungsi-fungsi sistem merupakan bagian yang lebih 
penting dan kompleks dari pada data yang 
dimanipulasi oleh sistem. Dengan kata lain, DFD 
adalah alat pembuatan model yang memberikan 
penekanan hanya pada fungsi sistem. 

Konteks Diagram adalah bagian dari Data 
Flow Diagram yang berfungsi memetakan model 
lingkungan, yang dipresentasikan dengan lingkaran 
tunggal yang mewakili keseluruhan sistem. Konteks 
Diagram dari sistem dilihat pada gambar 3.  
4.2 Perancangan Database 

Entity Relationship Diagram adalah suatu 
diagram yang menggambarkan secara  sistematis 
hubungan antar entity-entity yang ada dalam suatu 
sistem database menggunakan simbol-simbol 
sehingga lebih mudah dipahami. 

Setiap entitas memiliki relasi dengan dengan 
entitas lainnya dimana atribut merupakan 
pendeskripsian dari entitas yang ada. Pendeskripsian 
entitas dengan atribut-atribut merupakan 
karakteristik dari entitas tersebut. Pada 
prinsipnya,membuat suatu ER model (Entity 
Relationship Model) adalah mengelompokkan data 
yang sejenis dan membentuk relasi-relasinya 
sebagaimana ditunjukkan pada Gamabar 4. 

Perancangan secara konsep merupakan 
langkah pertama dalam merancang database. Sesuai 
dengan namanya, pada tahap ini anda hanya 
menentukan konsep-konsep yang berlaku dalam 
sistem database yang akan di bangun.  

Untuk melakukan perancangan data base, 
harus dipahami benar terhadap sistem yang sedang 
berjalan dan harus mengetahui sistem yang bekerja 
pada database yang akan di bangun serta output apa 
yang diharapkan. Sdebagaimana terlihat pada 
gambar 5.  
 

 
Gambar 4. Entity Relationship Diagram 

 
 

Gambar 5. Konseptual Database 
 

5. Implementasi dan Hasil 
Sistem Informasi Paket Wisata yang penulis 

rancang ini memiliki beberapa halaman. Beberapa 
halaman yang ditampilkan merupakan halaman-
halaman dari halaman admin, operator dan 
customer.    

Sebelum memasuki halaman administrator 
dengan mengetik alamat folder 
“/balitodo.com/btd260411/“ akan muncul form login 
sebagai validasi dan deteksi user yang akan masuk 
sistem. 

Ada 2 jenis user yang disediakan yaitu user 
admin dan operator. User admin dapat mengelola 
user lain termasuk menambah user sedangkan user 
operator tidak dapat mengelola user lainnya. 

 
Setelah melakukan proses login, halaman yang 

terbuka adalah 
“/balitodo.com/btd260411/index.php”. Tampilan 
halaman utama ini berisi menu-menu untuk 
mengakses proses-proses yang bisa dilakukan 
tergantung pada level user yang aktif. 

 

 
Gambar 6. Tampilan Form Login 
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Gambar 7. Tampilan Halaman Utama Web Service 

Setelah masuk dengan hak akses user tertentu, 
dapat melakukan manajemen kategori paket wisata 
sebelum memasukkan data paket wisata yang akan 
dijual. Berikut ini adalah tampilan halaman 
manajemen data paket wisata sebelum masuk ke 
halaman manajemen kategori paket wisata 

 

 
Gambar 8. Tampilan Halaman Utama Manajemen 

Paket Wisata 
 
Dalam mengimplementasikan e-commerce 

tersedia suatu  integrasi rantai nilai dari 
infrastrukturnya, yang terdiri  dari tiga  lapis.  
Pertama,  Insfrastruktur system distribusi (flow of  
good)  kedua, Insfrastruktur  pembayaran  (flow of 
money) Dan  Ketiga, Infrastruktur system informasi 
(flow of information).  

Jadi dengan menggunakan sistem yang 
dibuat, kita akan mendapatkan keuntungan sebagai 
berikut: 
1. Meningkatkan  kepuasan pelanggan, 

penghematan biaya, dan peluang bisnis baru  
2. Bertransaksi melalui  ini  dapat dilakukan 

dimana saja dengan light-weighted device  
3. Pemilik tunggal mempunyai pengendalian atas 

data sedangkan  mobile device dapat 
diselaraskan  

4. Sistem  dapat membawa penjual dan pembeli 
bersama  –  sama dengan mudah sehingga 
memungkinkan untuk mendapatkan laba yang 
lebih besar, dan hubungan dengan pelanggan 
menjadi dekat 

 
 
 

6. Kesimpulan 
Perkembangan teknologi dan gaya hidup 

masyarakat luas yang menggunakan  mobile  device 
seperti telepon seluler, PDA, IPhone, Blackberry, 
atau laptop untuk mengakses internet dan 
bertransaksi (melakukan aktivitas bisnis) 
menggunakan mobile device tersebut menaikkan 
tren penggunaan mobile internet. Mobile  internet 
dipandang dari sisi bisnis dikenal dengan 
terminologi  mobile  business  (m-business). Dari  
m-business ini lahirlah apa yang disebut dengan 
mobile commerce (m-commerce). 

Dengan menggunanakan windows mobile, 
kita dapat memaksimalkan potensi dari sistem e-
commerce yang telah kita buat, sehingga dapat 
mengatasi keterbatasan perangkat dan device. U 
dipikirkan mengenai beberapa kekurangan dari 
mobile commerce yang akan dibangun seperti: 
Ukuran mobile device relatif kecil, seperti layar, 
keyboard sebagai input, dan lainnya. Mobile device  
(telepon seluler) yang digunakan untuk mengakses 
aplikasi m-commerce memiliki keterbatasan media 
penyimpan. Keterbatasan ketersediaan jaringan. 
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Abstrak 

Dukungan teknologi informasi yang diterapkan dalam organisasi membutuhkan suatu manajemen agar 
penggunaannya dapat memenuhi kebutuhan ataupun tujuan awal dari penerapan teknologi tersebut. 
Permasalahan yang muncul ketika organisasi akan menerapkan teknologi dan dukungan terhadap layanan dari 
penerapan teknologi  adalah apakah harus mengadakannya sendiri ataukah bisa menyerahkan kepada pihak 
ketiga. Identifikasi yang tepat terhadap peran dan aktivitas dalam manajemen teknologi informasi sangat 
dibutuhkan dalam upaya memudahkan organisasi untuk memutuskan proses apa saja yang bisa diberikan kepada 
pihak ketiga dan proses/fungsi apa yang harus tersedia dalam organisasi agar aktivitas yang dilakukan dapat 
efektif dan efisien. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam suatu 
organisasi yang menerapkan dukungan teknologi maka fungsi  service desk sangat dibutuhkan untuk tersedia 
dalam organisasi. Dengan semakin banyaknya solusi yang dapat diberikan secara langsung oleh bagian service 
desk,  memungkinkan bahwa tim dukungan ke -2 maupun ke-3 hanya diperlukan untuk kondisi-kondisi tertentu 
sehingga posisinya sebaiknya diberikan kepada pihak di luar organisasi (outsourcing). 
 
 
Kata kunci : ITSM, manajemen insiden, service desk, tim pendukung, prioritas. 
 
 
 
 
1. Pendahuluan 
 

Dimasa yang maju saat ini, tidak dapat 
dipungkiri bahwa teknologi informasi menjadi hal 
yang cukup vital terhadap jalannya aktivitas 
organisasi. Berbagai organisasi, baik skala besar 
maupun skala kecil dengan segmentasi pengguna 
yang berbeda-beda mengintegrasikan dukungan 
teknologi informasi untuk mendukung berbagai 
proses yang harus dilakukan maupun sebagai salah 
satu strategi persaingan dengan organisasi lainnya. 
Dalam implementasinya, dukungan teknologi 
informasi yang diterapkan dalam organisasi 
membutuhkan suatu manajemen agar 
penggunaannya dapat memenuhi kebutuhan ataupun 
tujuan awal dari penerapan teknologi tersebut. Selain 
itu, penerapan teknologi informasi membutuhkan 
investasi yang besar dan melibatkan banyak pihak, 
baik pihak internal maupun  pihak di luar organisasi 
sehingga diperlukan suatu realisasi dari investasi 
tersebut. Permasalahan yang muncul ketika 
organisasi akan menerapkan teknologi dan dukungan 
terhadap layanan dari penerapan teknologi  adalah 
apakah harus mengadakannya sendiri ataukah bisa 

menyerahkan kepada pihak ketiga. Pertimbangan 
ketika mengadakan secara internal adalah 
permasalahan kemampuan staf yang dimiliki dan 
seberapa besar investasi yang harus diberikan untuk 
membeli berbagai perangkat yang dibutuhkan, 
sedangkan jika menyerahkannya kepada pihak 
ketiga, organisasi hanya perlu membayar sesuai 
yang telah ditetapkan oleh pihak ketiga atau sesuai 
dengan perjanjian yang disepakati.  
 

Identifikasi yang tepat terhadap peran dan 
aktivitas dalam manajemen teknologi informasi 
sangat dibutuhkan dalam upaya memudahkan 
organisasi untuk memutuskan proses apa saja yang 
bisa diberikan kepada pihak ketiga dan proses/fungsi 
apa yang harus tersedia dalam organisasi agar 
aktivitas yang dilakukan dapat efektif dan efisien. 
Oleh sebab itu, menentukan aktivitas-aktivitas yang 
terkait dalam proses manajemen insiden beserta para 
pelakunya perlu dilakukan. Penurunan dari peran 
dan aktivitas tersebut akan menentukan peran apa 
yang sebaiknya tersedia dalam organisasi dan peran 
apa yang bisa diberikan kepada pihak lain diluar 
organisasi.  

No Makalah : 344
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2. Service Management 
 
2.1 ITSM (Information Technology Service 

Management) 
 

ITSM adalah kumpulan proses-proses yang 
merincikan praktik-praktik terbaik berdasarkan pada 
standar ITIL untuk menjalankan dan 
mengoptimalkan layanan-layanan TI dalam upaya 
untuk memberikan kepuasan terhadap kebutuhan 
bisnis dan mengatur infrastruktur IT baik secara 
taktis maupun strategis[4].  Pembahasan mengenai 
manajemen layanan tentu saja tidak dapat 
dipisahkan dari kata layanan yang membangun 
struktur manajemen layanan TI. Layanan berarti 
memberikan nilai kepada konsumen dengan 
memfasilitasi hasil  yang ingin dicapai oleh para 
konsumen tanpa kepemilikan biaya-biaya spesifik 
atau resiko-resiko[2]. Dalam praktiknya, layanan 
membutuhkan suatu manajemen sehingga layanan 
yang dijalankan dapat terkendali dengan baik dan 
sesuai dengan tujuan yang ingin diraih organisasi 
terhadap implementasi layanan tersebut. Manajemen 
layanan adalah kumpulan kemampuan organisasi 
tertentu untuk menyediakan nilai bagi konsumen 
dalam bentuk layanan[8]. 

 
Berbagai kerangka kerja untuk manajemen 

pelayanan teknologi informasi dapat digunakan 
seperti ITIL (Information Technologi Infrastructure 
Library), COBIT, serta standar lainnya, namun 
ITSM berasosiasi kuat  dengan ITIL yang 
dikembangkan oleh pemerintah Inggris[1]. ITIL 
adalah dokumentasi kumpulan proses yang 
dirancang untuk mendefinisikan bagaimana suatu 
fungsi TI suatu perusahaan dapat beroperasi[3]. 
Mengacu pada ITIL versi 2, maka proses-proses 
terbagi menjadi 2 yaitu Service Support dan Service 
Delivery. Insiden manajemen merupakan bagian dari 
Service Support yang memiliki keterkaitan dengan 
proses-proses lainnya.  

  
2.2 Manajemen Insiden 

 
Dalam terminologi ITIL, insiden didefinisikan 

sebagai setiap kejadian yang bukan bagian dari 
operasional standar dari suatu layanan yang akan 
menyebabkan atau mengakibatkan suatu interupsi 
atau reduksi kualitas layanan,  dan tujuan  dari 
proses manajemen insiden adalah untuk 
mengembalikan ke operasional normal secepat 
mungkin dan meminimalkan dampak terhadap 
operasional bisnis, memastikan level kualitas 
layanan dan ketersediaan  dipelihara[7].  Manajemen 
insiden merupakan suatu proses yang ditangani oleh 
bagian service desk dan kelompok spesialis serta 

melibatkan pelaku-pelaku lainnya. Pihak yang 
terlibat dalam manajemen insiden adalah[3]: 
1. Peminta layanan 
 Orang yang menghubungi pihak service desk 

untuk melaporkan suatu insiden atau 
permintaan untuk membantu mereka atau 
untuk kepentingan lainnya. 

2. Pengguna yang terkena dampak 
 Orang atau pihak yang akan terkena dampak 

negatif. 
3. Layanan/agen pendukung 
 Orang yang bertugas menangani laporan 

insiden dengan mendiagnosa dan memberikan 
resolusi. 

4. Grup implementasi 
 Tim teknis ahli yang bertanggung jawab untuk 

menginvestigasi isu-isu teknis berdasarkan 
kepada pemahaman dari agen pendukung. 
Grup implementasi juga terlibat dalam aplikasi 
atau work-around dan implementasi perbaikan. 

5. Manajer insiden 
 Individu yang bertanggung jawab untuk 

mengawasi jalannya proses manajemen  
insiden dan mengkomunikasikan statusnya 
kepada pihak bisnis (mencakup tanggung 
jawab kepada manajer service delivery 
terhadap layanan yang terkena dampak). 

6. Manajer service delivery 
Individu dengan tanggung jawab manajemen 
untuk suatu portfolio pemberian layanan suatu 
fungsi IT kepada konsumen. Terlibat dalam 
perancangan layanan, pembiayaan, manajemen 
pemberian dan pelaporan dalam upaya untuk 
memastikan kebutuhan bisnis dapat dipahami 
dan dipenuhi dibawah kendali mereka. 

Peranan dan fungsi yang berhubungan dengan 
proses manajemen  insiden adalah[7]: 
1. Grup dukungan pertama, kedua, dan ketiga, 

mencakup grup spesialis dan pihak penyedia 
luar yang merupakan suatu peran. 

2. Manajer Insiden merupakan suatu peran. 
3. Manajer service desk merupakan suatu fungsi 

3. Analisis 
 

Dalam penelitian ini, pelaku dalam manajemen 
insiden adalah konsumen, service desk, grup 
implementasi/grup pendukung, manajer insiden, dan 
manajer service delivery. Peminta layanan dan 
pengguna yang terkena dampak digabungkan  
menjadi konsumen, yaitu pihak yang meminta 
layanan sekaligus pihak yang akan terkena dampak 
dari suatu insiden, sedangkan  layanan/agen 
pendukung didefinisikan sebagai service desk. 
Untuk kebanyakan organisasi, peranan manajer 
insiden diberikan kepada supervisor service desk[7]. 
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Konsumen sebagai pihak yang meminta 
layanan dapat berupa perorangan maupun bagian 
dari suatu kelompok organisasi. Keluhan maupun 
pertanyaan  akan dilayangkan kepada pihak service 
desk baik menggunakan jalur telepon  maupun 
melalui dukungan teknologi lainnya. Untuk 
menjawab permintaan dari pengguna, service desk 
akan membuka insiden untuk diselesaikan maupun 
memberikannya kepada grup implementasi/grup 
pendukung dan melakukan penilaian terhadap 
prioritas untuk menilai seberapa cepatnya  suatu 
insiden harus diselesaikan. Hal ini berhubungan 
dengan dampak insiden terhadap bisnis maupun 
jumlah pengguna yang akan terkena dampak. 
Adapun penilaian suatu prioritas adalah[6]: 
       
      Prioritas= Urgensi x Dampak  (1) 
 

Service desk akan mencoba untuk mencari 
penyelesaian atas keluhan maupun pertanyaan yang 
diberikan oleh konsumen, namun terdapat suatu 
kondisi dimana service desk tidak mampu untuk 
menyelesaikan  insiden dan  menyerahkannya pada 
pihak lain yang disebut dengan escalation. Ada 2 
jenis escalation yaitu  fungsional dan hirarki. 
Mentransfer suatu insiden dari tempat pertama 
(service desk) kepada grup pendukung (level-2) 
disebut dengan fungsional yang biasanya dilakukan 
karena kurangnya pengetahuan ataupun keahlian, 
sedangkan hirarki dilakukan ketika resolusi suatu 
insiden tidak dapat diselesaikan tepat waktu ataupun 
tidak memuaskan[7]. Ketika grup pendukung level-2 
tidak dapat menyelesaikan insiden maka insiden 
dapat diberikan kepada grup pendukung level-3 
yang biasanya merupakan pihak yang menjual 
perangkat lunak ataupun perangkat keras[5]. Ketika 
menyerahkan suatu insiden kepada grup pendukung 
lain, service desk tetap bertanggung jawab terhadap 
hasil akhir atau solusi kepada konsumen.  

 
Gambar 1 menjelaskan aktivitas yang terjadi 

dalam manajemen insiden. Gambar tersebut 
menunjukkan bahwa peran yang paling penting ada 
dalam suatu organisasi adalah service desk sebagai 
titik temu antara konsumen, grup pendukung dan 
solusi untuk suatu insiden. Untuk memastikan 
bahwa aktivitas yang dilakukan memenuhi tujuan 
yang diinginkan maka dibutuhkan peran dan  
tanggung jawab yang dapat diberikan kepada 
manajer insiden maupun menyerahkannya kepada 
bagian supervisor service desk. Hal tersebut sangat 
penting mengingat  dalam manajemen insiden 
melibatkan tidak hanya bagian internal dalam 
organisasi namun juga pihak di luar organisasi, 
sehingga beban keberhasilan mengatasi insiden tidak 
hanya oleh service desk melainkan juga melibatkan 
peran manajer, khususnya pertanggung jawaban 
terhadap level yang lebih tinggi dalam organisasi. 
Selain itu, keseluruhan aktivitas yang dilakukan 

dalam manajemen insiden membutuhkan suatu 
monitoring oleh bagian manajer untuk memastikan 
keefektifan proses dalam upaya memenuhi kepuasan 
layanan ataupun kepatuhan pada Service Level 
Agreement (SLA) yang telah disetujui sebelumnya 
dan sekaligus bertugas untuk memberikan laporan 
kepada manajer service delivery mengenai layanan 
apa saja yang terkena dampak akibat suatu insiden 
bagi aktivitas pemberian layanan bagi organisasi.  

 
Gambar 1. Aktivitas manajemen insiden 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2012, STMIK - STIKOM Bali 23-25 Pebruari 2012 

1353 
 

Grup implementasi ataupun grup pendukung 
lainnya dilibatkan dalam proses escalation dimana 
suatu insiden tidak dapat diselesaikan oleh pihak 
service desk. Proses tersebut tidak hanya melibatkan 
satu pihak namun dapat melibatkan beberapa pihak 
khususnya ketika beban suatu insiden cukup berat 
dan menghabiskan banyak waktu untuk melakukan 
penyelesaian. Oleh sebab itu, grup pendukung dalam 
proses escalation bisa berupa kelompok teknisi yang 
memang disediakan oleh organisasi ataupun 
menyerahkannya kepada pihak ketiga dengan 
ketentuan-ketentuan yang telah disepakati 
sebelumnya. Gambar 2 menjelaskan model aktivitas 
dalam manajemen insiden dan keterlibatan tim 
dukungan di dalamnya. 

Ketika memberikan insiden kepada tim dukungan, 
service desk harus dapat menentukan pihak mana 
yang dapat menyelesaikan insiden yang disertai 
pertimbangan prioritas insiden bagi organisasi. 
Insiden dengan prioritas yang tinggi cenderung 
membutuhkan penyelesaian yang cepat agar 
gangguan insiden bagi organisasi dapat 
diminimalkan. Pada Gambar 2, jika suatu insiden 
tidak dapat diselesaikan oleh tim yang ditunjuk (tim 
ke-2), maka service desk dapat mengarahkan 
penyelesaian insiden kepada tim lainnya (tim ke-
3/N) yang ditunjukkan oleh garis panah merah,  
begitu juga ketika insiden masih belum bisa 
diselesaikan oleh pihak ketiga yang ditunjuk, maka 
akan terjadi proses escalation kembali untuk 
menentukan  tim dukungan mana yang berpotensi 
dalam menyelesaikan insiden.  Pada saat telah 
ditemukan solusi dan perbaikan telah 
diimplementasikan, maka service desk dapat 
melakukan penutupan insiden. 

 

Gambar 2. Model Tim Dukungan dalam Manajemen 
Insiden 

 
4. Kesimpulan 
 

Dari analisis yang telah dilakukan, dapat 
diambil kesimpulan bahwa dalam suatu organisasi 
yang menerapkan dukungan teknologi dan 
melaksanakan manajemen terhadap penerapan 
teknologi tersebut, fungsi  service desk sangat 
dibutuhkan untuk tersedia dalam organisasi. Service 
desk sebagai pihak awal yang dihubungi konsumen 
maupun pihak yang pertama kali mencoba untuk 
mencari dan memberikan solusi, harus memiliki 
kemampuan komunikasi dan teknis yang baik. 
Service desk dapat menyerahkan pencarian solusi 
kepada pihak lain ketika bagian ini tidak dapat 
menemukan solusi, namun sejalan dengan 
pengalaman ataupun pengetahuan  yang dimiliki dan 
dukungan teknologi yang lebih baik maka  akan 
semakin banyak keluhan maupun pertanyaan yang 
dapat terselesaikan.  Oleh sebab itu, pelatihan yang 
tepat sangat dibutuhkan bagi staf yang menangani 
bagian service desk. Dengan semakin banyaknya 
solusi yang dapat diberikan secara langsung oleh 
bagian tersebut,  memungkinkan bahwa tim 
dukungan ke-2 maupun ke-3 hanya diperlukan untuk 
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kondisi-kondisi tertentu, misalnya ketika 
implementasi solusi insiden membutuhkan 
dukungan teknis secara langsung maupun ketika 
solusi insiden tersebut membutuhkan analisis dari 
tim luar. Oleh sebab itu posisi tim dukungan dapat 
diberikan kepada pihak di luar organisasi 
(outsourcing). 
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Abstract 

Conventional learning methodology which encourage learner and instructor to come at specific place and time, 
also known as synchronous learning, cannot be guaranteed to become one methodology in learning method. The 
infrastructure as a media, classroom, should be provided. Student or lecturer has a problem whenever either of 
them cannot come at specific time and place. The reason may vary, for example lecturer or student has some 
activities cannot be abandoned. The distance learning, for example e-learning, now becomes a solution to 
overcome such problem. The aim of this paper is to create web based application as e-learning technology using 
PHP language adapting Learning Technology System Architecture (LTSA) of Institute of Electrical and 
Electronics Engineers (IEEE). 
 
Keywords : E-Learning, Learning technology system architecture  
 
 
1. Introduction  

The development of human resource based on 
educational field still currently done in conventional 
ways. The most educational systems operate as they 
did in the 20th century and information and 
communication technologies use is far from 
pervasive and significant reform is needed in 
education [1]. 

The common teaching methodology, example 
given; test for evaluation, is held at specific time and 
place. Student and lecturer should meet each other. 
The university or school should provide 
infrastructure such as building for classroom and all 
the additional furniture in order to fulfill the 
common ways. In other hand, the attendance of 
student for taking test is a must.  

The problem arises when one of the entity, 
student or lecturer, has an inability to gather due to 
have full of activity. Other condition such as long-
distance from the university or school can become a 
hindrance. The problem discussed before still now 
exists in the conventional teaching methodology. 

Nowadays, people kind to seek the new ways 
to simplify or reduce a problem in many areas. With 
development in information technology, the 
Computer Based Assessment (CBA) or Computer-
Based Testing (CBT) is introduced in educational 
technology. It is a method of administering test in 
which the responses are electronically recorded, 
assessed, or both. The use of computer and other 
electronic device enhance the work or simplify the 
common problem in conventional learning method. 

The purpose of this paper is to develop web based 
application as e-learning technology to overcome 
problem in conventional learning methodology. The 
web based application is developed thoroughly using 
PHP language. The multimedia support such as 
video player is implemented in the application as the 
guide or tutorial tool for using the application. The 
web browser is external tool that will be used to run 
the application. The other aim for this tpaper is that 
the application is aimed to improve learning 
methodology as the learner and instructor has time-
independent and place-independent. 

This paper will implement the Learning 
Technology System Architecture (LTSA) of Institute 
of Electrical and Electronics Engineer (IEEE) 
Computer society standard as the draft of developing 
the web based application. The main concern of the 
LTSA method that will be implemented in this paper 
is the evaluation entity. The complete and easy to 
use of this standard is the main reason why using 
this standard. The other reason is that the standard 
still can be implemented for the next 10 years using 
current technology.  

 
2. System Analysis and Design  
 
2.1 System Analysis  
Based on figure 2.1, the LTSA system component 
can be breakdown into some category which are: 

1. Processes : learner entity, evaluation, 
coach, delivery 

2. Stores: learner records, learning resources 

No Makalah : 345
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3. Flows: Learning Preferences, Behavior, 
Assessment information, Performance 
information, Query, Catalog Info, Locator, 
Learning Content, Multimedia, Interaction 
Context. 

 
Figure 2. 1 LTSA System Components 

 
2.1.1 Learner Entity 

A conceptual process that represents an 
abstraction of a human learner. The learner entity 
may represent a single learner, a group of learners 
learning individually, a group of learners learning 
collaboratively, a group of learners learning in 
different roles, and so on. 
 
2.1.2 Learning Preferences 

A 2-way data flow representing exchange (e.g., 
negotiation) between the learner entity process and 
the coach process. 

Learning preferences may include information 
types, such as cultural adaptation preferences, 
accessibility requirements and preferences for 
people with physical limitations (e.g., blindness, 
deafness) and cognitive limitations. 

 
2.1.3 Behavior 

Behavior information may include keyboard 
clicks, mouse clicks, voice response, choices, 
written responses, etc.. 

 
2.1.4 Evaluation 

A conceptual process that may produce 
measurement(s) of the learner entity. 

 
2.1.5 Learner information stored / retrieved by 

evaluation 
Data that represents past, present, or future 

learner information, such as activities, grades, logs, 
objectives, etc.. Example: "question 17, answered 
correctly, 85 seconds elapsed". 

 
2.1.6 Learner records 

A data store of learner information, such as 
performance, preference, and other types of 
information. 

The learner records may store/retrieve 
information about the past (e.g., historical learner 
records), but may also hold information about the 
present (e.g., current assessments for suspending and 

resuming sessions) and the future (e.g., pedagogy, 
learner, or employer objectives). 

 
2.1.7 Learner information received by system 

coach 
Typically, the past information such as 

student’s grades is retrieved, but current information 
(e.g., "suspends" for resuming sessions) and future 
information (e.g., template of future academic 
objectives) may be retrieved, too. The paper will 
cover only the past information. 
 
2.1.8 Learner information stored by system coach 

The coach may store performance information, 
such as assessment information and certifications, in 
the learner records. 

 
2.1.9 Assessment information 

Assessment information may include 
performance information and other learner 
information. 

 
2.1.10 Learning contents 

The learning content may be identified by the 
locator, retrieved by the learning resources, and 
transformed by the delivery system into an 
interactive multimedia learning experience. 
 
2.1.11 Delivery  

The presentation may be static, interactive, 
collaborative, involve experiments and discovery, 
etc. The method of implementing delivery process 
may vary widely eg., presentation and question, 
video conferencing. 

 
2.2 System Design  

 
2.2.1 Activity Diagram 
 
 View Grade 

The system will check the user privilege for the 
user. If it is lecturer, the system will display the 
entire grade for the course that already assigned to 
him/her. View grade activity diagram is shown in 
figure 2.2 
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Figure 2. 2 View Grade Activity Diagram 

 
 Take quiz 

Student selects the subject they want to take for 
quiz. The system then checks whether the quiz has 
been already added or it has not been added yet. If 
the quiz is already there, student then complete info, 
in this term is password. System then checks the 
password. If this attempt is succeed, the next step is 
do the test. The system will count the total time for 
current activity. If time already expired, the job until 
current time will be added to database and complete 
test otherwise. After complete the test, user should 
submit current test and the system will add to the 
database. 

The result of the test can be directly seen after 
the user click finish or when the time associated with 
the test has over. The overall test that has already 
been taken by user can be seen after the user finish 
the test. Take quiz activity diagram is shown in 
figure 2.3  

 
Figure 2. 3 Take quiz activity diagram 

 
2.2.2 Entity Relationship Diagram  

There are 8 diagram included in the 
relationship model. The ‘Course ‘ table records the 
course detail that later on used as key attribute in the 
course. There is password to open course in case of 
taking quiz or update course bank. Time reserved for 
taking the quiz already recorded in this table. 
Lecturer, book and course group will relate to the 
lecturer that teaches the course, book as the 
reference for that course, course group that depict 
the level of the course. Lecturer may teach more 
than one course and reference book may more than 
one.  The ‘Course bank’ table record all the 
question, answer, and correct answer for each quiz.  

The ‘Quiz’ table record the student that 
participate in the quiz and also the course. It is zero-
to-many because student may have or have not taken 
a quiz yet. The ‘Student’ table records students that 
have already registered to the system. They have 
password and student id for login on the system.  

The ‘Lecturer’ table has relation to the course 
and group. Student and lecturer differentiated by its 
‘group’ in the ‘user_group’ table. The importance of 
grouping the user is that those tables will determine 
the privilege of the user in the system.   

 
2.2.3 Class Diagram  

There are 8 class diagrams in the system. The 
class ‘Student’ has capability of store new user, edit 
user to the database. It also gives the ‘Quiz’ class its 
attribute in order for class ‘Quiz’ to record the 
student that already taken a quiz. This table also get 
attribute of ‘Course’ as there has to be course for 
each the student take a quiz. Course bank table will 
add each question, option and correct answer for 
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each course. The ‘Book’ class is a book reference 
that will be used for the course. Course may have 
one or many book as its reference. 

 
3. System Development 

 
3.1.1 User Interface Development 

Table 3.1 will summarize all of the file will be 
included in the development phase 

 
Table 3. 1 List of files 

File Name Description 
index.php Main page that will 

load and control the 
entire file to be loaded.  

menu.php Display login option in 
the left side of the main 
page 

main.php Display content or 
message in the right-
side of the main page  

login.php Verify the user id and 
password to login into 
system 

madmin.php Load menu based on 
user level from 
previous success login 

functions_general.php Verify valid user id and 
passwords, check 
whether user already 
login, and provide 
function to prevent 
SQL injection. The 
function menu will be 
loaded from this file 

readmore.php Load complete news if 
user has successfully 
login into system.  

profile.php Enable user to update 
their user profile and 
photo profile. 

Class.UsersData.php PHP Class that will 
display user data 

usersData.php Instantiate userdata 
class and pass some 
variable to the class 

class.mysql.php Class to be instantiated 
if user want to load or 
modify database 

template_parser.inc.php Class to modify the 
general web content 
such as header, title, 
footer as the template  

class.paginasi.php Class to limit how 
many data will be 
displayed to the user or 
paging. 

quizData.php Display all quiz that is 
created by lecturer 

gradesData.php Display all grades of 
the student 

adCalendar.php Display calendar 
events to the user, 
enable add new 
calendar events and 
edit calendar events 

reg.php User registration form. 
It is a menu for admin 
only 

addNews.php To add news to be 
displayed in the home 
page  

setting.php Uses to modify web 
title, footer, meta 
name, keyword search 
for search engine 

userChat.php To display all the users 
that is active, log in 
into web 

Chat.php Manage how user 
interact with other user 
in the chatting session  

addQuiz.php Display quiz option 
such as password, 
level, course, etc 

mytes.php Verify completeness of 
the data in the 
addQuiz.php and insert 
quiz option to the 
database 

inputTest.php Provide input area to 
the user to insert 
question , options, and 
answer key 

pTest.php Insert quiz 
question, options and 
answer key to the 
database 

editDisplayAdd.php Display all the quiz 
created by those user 
who login into page. 
There is password field 
for user to input for 
adding question and 
options and also with 
the answer key 

editTest.php Display the quiz that 
can be updated 

editTest1.php Uses to verify quiz 
password from 
whenever user want to 
update quiz and display 
all the quiz chosen to 
be updated or be 
deleted 

editTest2.php Display form to update 
quiz if user manage to 
update specific 
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question of the quiz 
updateQuiz.php Uses to update quiz 

and verify that user 
want to update another 
quiz or not 

deleteTest.php Uses to delete specific 
quiz data 

printQuiz.php To display all the quiz 
data and provide 
password field to 
access that quiz 

pQuiz.php Verify quiz password 
and display all the 
question and options of 
the quiz to be printed 

print.php Send the selected quiz 
data to be printed to 
printer 

testResult.php Display grades of all 
student that already 
taken the quiz 

mediaplayer.php To load flv player and 
all the video that 
already added to the 
server 

chooseQuiz.php Display options for 
choosing appropriate 
quiz type, such as final 
exam, mid-exam, 
practice, etc  

quiz.php To display all the 
courses for the chosen 
quiz and select one of 
them. Display nothing 
if the course quiz has 
not been added yet  

quizPassword.php User should enter the 
password to do the test 

doTest.php Uses to verify 
password and the check 
whether such user 
already taken the test 
and display all the 
question and options 
completed by duration 
allowed to do the 
test/exam. 

finishTest.php Insert the exam, user 
answer to the database 
and there result of the 
current test/exam. 

grades.php Display the specific 
student grades  

Upload.php To upload image into 
server 

logout.php Destroy user session 
and back to main page 

 
4. System Testing   

The system testing will assure that the 
functionality of the development phase runs 
properly. Some of the system testing results will be 
explain in the sub section below.  

 
4.1.1 Add New Quiz  

User should fill in all the field in the quiz 
option if they want to add a new quiz. An error 
raised indicating that the user cannot continue to the 
next process. It is the main setting for the quiz. The 
fields are password, duration to do the test, total 
question, total delivered. 

 
4.1.2 Update Quiz  

There is a menu for updating a quiz. User will 
see all the quizzes he has already created before. In 
order to edit it, he should choose one of the quiz and 
input password for it. 

After the user enter the correct password, he 
will see all the question, options, and answer key to 
be edited or deleted. There is no user prompt for 
deleting data and it will prompt delete success 
message directly. 
 
5. Conclusions 

The research of the paper has delivered the 
application named E-Learning 101 that overcome 
the difficulty or disadvantage of conventional 
learning which is pencil and paper test. User has 
privilege to update their own profile soon after the 
system administrator registered the user. This system 
provides online testing for the students that have 
already registered to the system. Online testing in 
this system is the main point. Students can choose 
specific test and they will not be able to do the test 
twice unless the previous record has been deleted. 
Therefore they have to get the permission to the 
system lecturer to delete the previous test. 

Video tutorial offered by this system required 
high speed internet connection which currently 
becomes a burden if the students access the system 
from the machine that has the slow internet 
connection. They can overcome this problem by 
downloading the video and view the tutorial later. 
Web-chat is additional feature that is implemented in 
this system that enable login users to have a chat for 
each other.  

System lecturers can create quizzes for online 
testing beside update and delete quiz feature. The 
grade summary for all the students that has already 
taken the quiz for which the lecturer has already 
created will be displayed in the grade menu.   
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Abstract  

The aim of this paper is to create payroll application that will help the company in the payroll processing. Payroll 
Application is an application which built for payroll automation system. This application will be able to calculate 
salary for each employee, show the detailed information in the calculation such as the work hour, overtime, 
bonus, and other elements. Another function of the application will be payroll reporting in the end of every 
period. This reporting will be done in order to maintain evidence for the financial procedure. There is one last 
outcome of the application which is the salary receipt printout for the employee, so that the employee will know 
how his or her salary calculated. 
 
Keyword : payroll, automation, system  
 
 
 
 
 
1. Introduction  
 

PT. X is a manufacture company located in 
Karawang, produces not only parts for bolts but also 
some mufflers for motorcycle. However, just like 
any other companies, the important role is not only 
in the production part but also the administration and 
financial. However, there still some problems 
occurred in the administrative and financial factor 
since the company is still in the developing pace. 
Most of the problems are usually caused by human 
mistakes. Thus, it is logical to create automation in 
the process in order to reduce or even prevent 
mistakes. 

Furthermore, one of the problems that PT. X 
currently undergoes is the payroll. The fact that 
salary is the most sensitive element of relationship 
between a company and the employee, require the 
payroll to have no error at all. Thus, it is impossible 
for a company to entrust the whole payroll process 
to men. That is the reason why payroll application 
developed. The needs of a zero mistake payroll 
process will be satisfied by the usage of a decent 
payroll application in such that every employee will 
be satisfied with the salary they get. 

Decent payroll application will have to be not 
only faultless calculation but also accurate data that 
will be used in the calculation. The fact that payroll 
include many aspects will induce many complication 
in the application. The salary for an employee will 

be calculated by the position of the employee in the 
company, the duration of the work, the loyalty of the 
employee towards the company, the tax that the 
employee have to pay for the government, the 
retirement fund, and also the deduction if the 
employee loan money from the company [1][2]. 

Having such many aspects for the calculation, 
the application must be able to help the company to 
reduce the time needed in the calculation while at 
the same time do the calculation without errors. 
However, this application will also be operated by 
men and all the data needed by the application will 
also be inputted by men. As described above that 
men makes mistakes, once there happened to be a 
wrong data, then it is unavoidable to have errors in 
the output. In short, if the person responsible in 
using the application made a mistake, then it is 
likely that the employee will get the wrong amount 
of salary.  

However, it is possible to reduce such errors by 
setting some parameters as the standards in the 
application so that if there is any mistake occurred 
then the application will be able to identify it by 
comparing the data with the standards. 

The goal of this paper is to create an 
application that will help the company in the payroll 
processing. By helping the payroll processing, the 
management problems occurred in the daily activity 
of the company will be reduced, hence the 
performance of the company will be more effective. 

No Makalah : 346



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2012, STMIK - STIKOM Bali 23-25 Pebruari 2012 

1362 
 

In the end, by the increase of the performance, 
it is not impossible to have the revenue of the 
company increased. Since the working time of the 
previous manual payroll processing will be reduced, 
then the time difference can be distributed to put up 
with another management problem occurred in the 
company. 
 
2. System Analysis  

 
2.1 System Overview 
 

Payroll Application, as the name described, is 
an application which built for payroll automation 
system. This application will be able to calculate 
salary for each employee, show the detailed 
information in the calculation such as the work hour, 
overtime, bonus, and other elements. Another 
function of the application will be payroll reporting 
in the end of every period. This reporting will be 
done in order to maintain evidence for the financial 
procedure. There is one last outcome of the 
application which is the salary receipt printout for 
the employee, so that the employee will know how 
his or her salary calculated.   

The flow of the application will be briefly 
described in figure 2.1  

 
Figure 2. 1 Flow of the system in brief 

 
There are two major outsource that affect the 

application which as seen in the Figure 2.1 Admin 
and User. The Admin of the system is the person 
that builds and develops the application. However, 
the line numbered as 1 in the figure explains that the 
administrator is the one who initially fill the 
information for database. Furthermore, the database 
will be then processed depended on the request 
inputted by the User through the line number 2. 
After the application does all the tasks based on the 
input, it will then produce output such as reports, 
information, or receipt print out for the User through 
line number 3. In addition, all the communication 
between the GUI and database is expressed through 
the line number 4. 
 
2.2 Payroll System Analysis 
 

The payroll process will generally follow these 
steps. Firstly the working period of the employee 
have to determined, usually will be based on the 
time cards of the employee per month. Secondly, the 
based on the level, type and time card of the 
employee, the gross salary will be determined. After 

knowing the gross salary, the third step will be the 
tax calculation which will be based on the employee 
marital status and the load of the employee (the 
number of sons or daughters). Afterwards, the net 
salary will be calculated and the last step will be the 
reporting. 

In order to make a clearer illustration the ER 
(Entity Relationship) Diagram will be used to 
represent the abstract of data in the system as shown 
in figure 2.2 

 
Figure 2. 2 Entity Relationship Diagram 

 
As the flow indicated in the ER Diagram, the 

payroll process illustrated in figure 2.2 can be said is 
general for every payroll process used in Indonesia. 
The marital_status and load in the Employee entity 
is important for Indonesian tax calculation and the 
last result of the process will be the payroll report. 
 
3. System Design  

 
3.1 Sequence Diagram  
 

Tools used in this system blueprint is the 
sequence diagram. This diagram used to show the 
overall pattern of the activities or interactions in a 
use case. Each of the scenarios in the use case 
diagram may create one sequence diagram. 
However, there is one major scenario in the system 
which is the printing of the salary receipt. 
 
Salary Receipt Printing 
 

This scenario is best explained the main 
purpose of the program since it is basically the 
meaning of payroll. The figure below will illustrate 
the interaction happened along the process. At first 
user initiate the scenario by choosing the print 
option and then the interface will try to get the salary 
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amount by giving asking the system to calculate the 
amount of the salary. Furthermore, the calculation 
process will need some variables in order to get the 
exact amount based on the information. Basically, 
the salary calculation will be the gross salary 
deducted by the tax and pension fee and then added 
with bonus and accommodation allowance. The 
amount calculated will tchen printed along with the 
detailed information of the calculation. 

 
Figure 3. 1 Salary Receipt Printing Sequence Diagram 
 
3.2 Class Diagram 

 
In the payroll application there are some 

classes as follows: Karyawan, Gaji, Login and Tarif. 
The figure 3.2  is the class diagram of the 
application which each class has relationship with 
others. Classes like Bonus and Employee can be 
illustrated as lists in which the lists can be added, 
edited, deleted or viewed. All of the classes have 
one-to-one relationship with others since each of the 
employees can only designated with one salary 
amount. There is impossible for an employee to have 
two types of salary payment. 

 
Figure 3. 2 Class Diagram 

3.3 Database Design Diagram 
 
Figure 3.3 below will give an illustration of the 

data flow in the whole Payroll System. There are 
mainly four tables in the application which is the 
Karyawan, Gaji, Login and Tarif tables. Karyawan 
table used to store the information regarding with 
the employee with NIK as the identification of each 
data in it. The information regarding with the salary 
will be stored in the Gaji table. There are many 
variables used in the calculation of the Gaji and they 
all have to be stored in order to be presented in the 
report. Thus, it is logical to have many data in the 
Gaji table meanwhile the other table have less. 
Login table is used stored information about the 
users of the application. The last table which is the 
Tarif table is used to record some variables in the 
salary calculation in which can only changed by the 
user with administrator level. The variable in the 
Tarif table will be used in the salary calculation but 
it cannot be changed during the calculation. 
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Figure 3. 3 Payroll System Application Database Design 

 
4. System Development 

 
The Payroll Application is developed using 

Microsoft Visual Studio 2008 in which the language 
used is Visual Basic. The system developed using 
window forms as the interface since it is usual for 
people nowadays to work with application using this 
kind of interface. Each of the forms has their own 
functions in which all of them will connect one with 
another. 
 
4.1 User Interface Development  

 
The Payroll Application is developed using 

Microsoft Visual Studio 2008 in which the language 
used is Visual Basic. The system developed using 
window forms as the interface since it is usual for 
people nowadays to work with application using this 
kind of interface. Each of the forms has their own 
functions in which all of them will connect one with 
another [3].  

Development of this application will be 
explained for each of the forms contained in the 
application. Every form has its own characteristic, 
functions, and variables which will determine the 
performance of the system. It is likely that the 
development of this application follows the User 
Interface Development Methodology since the user 
give input and receive the output through forms. 

 
4.1.1  Login Form 

 
This form will require the user to input his 

designated username, password and the status of the 
user in the textboxes that already provided. After 
filling all the required information, the user have to 
click the “Login” button to enter the application with 

the filled username or “Batal” button to exit the 
application 

 
4.1.2  Main Menu Form  

 
This form is the main menu of the application 

in which the user may choose the sub-menus 
provided by this form to direct to other form. The 
sub-menu will be displayed in a Tool Strip Menu 
Style in which used in most of the application using 
window forms. The main component in the sub-
menu is File, Data Input and Laporan. These 
components will have its own derivation which will 
lead the user to other form. The figures 4.1 will 
explain clearly the optins for each of the 
components. 

 

 
Figure 4. 1 Main Menu Form 

 
There are some additional components that the 

author made in order to enchance the environment of 
the application. Particularly, placed in the bottom of 
the main menu form, there are some labels which 
will indicate some useful information such as current 
time and date, the name of the User logged on, and 
the form that the user currently working with. 
4.1.3  Employee form  

 
There are some components in this form that 

allow the user to search data from the table, add new 
employee, edit employee detail, delete employee and 
close the form. The drop down list between the 
search textbox and search button is used to 
determine which column the user wanted to have the 
inputted keyword be searched.  

There also another feature for the tables in 
which it is able to sort the data in the column by 
clicking the header column.  
 
4.1.4  Employee Data Input Form 

 
This form will be opened if the user clicks the 

button “Tambah”, “Ubah” or “Hapus” in the 
frmKaryawan.vb form. Once the form loaded, there 
are textboxes that the user needs to fill or modify.  
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4.1.5  Salary Form 

 
The salary calculation included quite a few 

variables; thus, this form will have to be able to 
contain those variables and save it in the database. 
However, this form is also consisting of a table that 
will allow the user to choose which employee he or 
she wanted to have its salary calculated.  
 
4.1.6  Laporan Data Karyawan Form  

 
This form is created to act as the vessel that 

will contain data from database in report platform. 
Once this form loaded it will immediately show the 
report and the user may print or export the report.  

 
4.1.7  Laporan Penggajian form  

 
Same as the laporan data karyawan form, this 

form will also used for reporting. However the 
report generated is the report regarding with the 
salary detail of every employee.  

 
4.1.8  Voucher Gaji Form 

 
This form used only to determine the selected 

employee that the user wants to have his or her 
salary voucher displayed. There is a table in this 
form in which will allow the user to click the desired 
employee. 

 
5. Conclusions 

 
This paper research has delivered an 

application that helps the user of the application in 
calculation and report of the payroll system 
especially in manufacturing companies. This 
application built using Visual Basic.NET and the 
database of this application is developed using SQL 
Server Compact Edition. However, the development 
process underwent using one other application called 
Windows Visual Studio 2008. Through this 
application the author may be able to create and 
customize the payroll application. 

 
References: 
 
[1] “Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun 2009 : 

KLINIK-PAJAK.COM” http://www.klinik-
pajak.com/biaya-jabatan-atau-biaya-pensiun-
yang-baru.html 

[1] S. Rachmad Hakim, 2009, Visual Basic 2008 for 
Pemula Banget, Jakarta : PT. Elex Media 
Komputindo.  

[2] “Biaya Jabatan 2009|BLOG PAJAK 
INDONESIA”http://dudiwahyudi.com/pajak/paj
ak-penghasilan/biaya-jabatan-2009.html 

 

 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2012, STMIK - STIKOM Bali 23-25 Pebruari 2012 

1366 
 

IMPLEMENTASI FRAMEWORK FAST DALAM APLIKASI 
PENILAIAN PSIKOTES 

 
Dewi Rosmala1,  Miftah Fadli2 

  

Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Nasional 
Jl. PHH. Mustapha No 23. Bandung 

d_rosmala@itenas.ac.id,  
 

 
Abstrak 

 
Framework for the Applications of System Techniques (FAST) merupakan salah satu metode dari Analisis dan 
Desain Sistem Informasi (ADSI). Framework FAST diimplemetasi untuk menjamin aplikasi yang dikembangkan 
dapat diselesaikan tepat waktu, sesuai dengan anggaran, dan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. 
Penggunaan framework dalam pembangunan sebuah aplikasi sangat diperlukan, hal ini ditujukan agar sistem 
tidak habis pakai tetapi bisa dikembangkan sesuai dengan perkembangan organisasi/perusahaan yang dinamis. 
Atas dasar tersebut, framework FAST diimplemtasi dalam pembangunan sebuah aplikasi penilaian psikotes. 
Penggunaan framework FAST dalam perancangan dan pembangunan aplikasi ini akan mendefinisikan tahapan 
untuk mengidentifikasi serta mengevaluasi permasalahan yang mungkin timbul, hambatan yang terjadi, dan 
kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan sebuah  solusi bisnis yang strategis. Pada dasarnya, 
aplikasi penilaian psikotes yang dibangun akan menghimpun kegiatan-kegiatan yang berlangsung pada proses 
psikotes, baik itu menjawab sejumlah pertanyaan seputar psikologi maupun melakukan penghitungan dari hasil 
tes yang telah dilakukan. Diharapkan aplikasi ini dapat membantu para psikolog dalam kegiatan psikotes dan 
dari sisi aplikasi dapat dilakukan perkambangan sistem secara berkala sesuai dengan tujuan dari penggunaan 
framework FAST tersebut. 

 Kata Kunci : ADSI, FAST, Psikotes, Sistem Informasi  

 

1. Pendahuluan 

Metode pengembangan sistem dibuat untuk 
menjamin agar aplikasi yang dikembangkan dapat 
diselesaikan tepat waktu, sesuai dengan anggaran 
dan sesuai dengan spesifikasi yang 
ditentukan[Fatul Wahid, 2006]. Penggunaan 
sebuah metode dalam pembuatan sebuah sistem 
aplikasi dirasa perlu, sehingga aplikasi yang 
dibangun dapat lebih sistematik sesuai dengan 
kerangka kerja yang ada pada metode tersebut.  
FAST (Framework for the Applications of System 
Techniques) merupakan salah satu metode analisis 
dan desain sistem yang layak dicoba untuk 
diterapkan dalam pembengunan sebuah aplikasi. 
Metode FAST ini akan diimplementasikan pada 
pembuatan aplikasi penilaian psikotes untuk 
perekrutan calon karyawan. 

Aplikasi yang dibangun akan mengukur 
tingkat kecerdasan umum dan kepribadian para 
calon karyawan yang mengikuti kegiatan psikotes. 
Bentuk pertanyaan yang akan diberikan dibagi 
menjadi dua bentuk yaitu pertanyaan untuk 
menganalisis tingkat intelegensi dan pertanyaan 
untuk menganalisis tingkat kepribadian seseorang 

untuk dapat direkomendasikan ke perusahaan. 
Aplikasi ini diharapkan mampu membantu para 
psikolog agar dapat  melakukan pengamatan secara 
cepat dan akurat sesuai dengan kriteria yang 
diinginkan tanpa memerlukan tenggat waktu yang 
cukup lama. Dengan adanya aplikasi ini maka hasil 
tes tersebut dapat dihimpun secara tepat dan cepat. 
Sehingga tes yang berlangsung dapat dilakukan 
secara optimal. 

 Kerangka kerja FAST yang digunakan 
dalam pembangunan aplikasi penilaian psikotes ini  
akan mendefinisikan tahapan untuk 
mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan 
yang ada, kesempatan yang mungkin terjadi, 
hambatan yang terjadi, dan kebutuhan yang 
diharapkan, sehingga dapat diusulkan sebuah 
perbaikan yang akan menunjang performa dari 
sistem atau aplikasi yang akan dibuat.    
 

1.1 Rumusan Masalah 
 Dari penjelasan Latar belakang dapat di 
rumuskan beberapa masalah yang timbul yaitu : 
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 Bagaimana agar output dari kerangka kerja 
yang digunakan adalah solusi bisnis yang 
dapat membantu memecahkan masalah yang 
nantinya dapat mendukung sistem 
pengembangan tahap operasi dan mendukung 
dari siklus hidup sistem   

 Bagaimana membuat aplikasi psikotes yang 
dapat membantu kegeiatan-kegiatan psikotes 
yang berlangsung dengan menerapkan semua 
tahapan yang terdapat di sebuah kerangka 
kerja yang telah ditentukan 

 
1.2 Tujuan  
 Adapun tujuan dari kegiatan yang akan 
dilakukan adalah untuk membangun sebuah 
aplikasi penilaian psikotes dengan menerapkan  
kerangka kerja Framework for the Applications of 
System Techniquest (FAST) yang diharapkan output 
dari aplikasi tersebut dapat membantu para 
psikolog melakukan penilaian secara cepat dan 
akurat sesuai dengan kriteria yang diinginkan tanpa 
memerlukan tenggat waktu yang cukup lama. 
Sehingga, kegiataan psikotes dapat berlangsung 
dengan baik. 
 
1.3 Batasan Masalah  
 Adapun batasan masalah dari 
permasalahan yang ada, yaitu sebagai berikut : 
 Aspek yang di nilai dari Aplikasi psikotes ini 

ialah aspek kecerdasan umum atau intelegensi, 
kemampuan analisa, motivasi kerja, ketepatan 
dan ketelitian kerja  

 Bentuk pertanyaan yang akan diberikan 
merupakan standar baku psikotes  

 Alat tes psikotes yang digunakan bersumber 
dari psikolog dan merupakan alat tes yang 
valid 

 

2. LANDASAN TEORI 
2.1 Metodelogi FAST (Framework for the 

Applications of System Technology) 

 [3]Metodologi pengembangan sistem (system 
development methodology) adalah proses 
pengembangan sistem yang sangat formal dan 
akurat yang mendefinisikan sekumpulan aktivitas, 
metode, praktek-praktek terbaik, penyampaian, dan 
alat terotomasi yang digunakan oleh pengembang 
sistem dan manajer proyek untuk mengembangkan 
dan memelihara sistem dan software informasi. 
Salah satu metodologi pengembangan sistem yang 
umum dipakai adalah metodologi FAST 
(Framework for the Application of Systems 
Technique). 
 Metode FAST (Framework for the 
Application of System Thinking) yang dimuat 
dalam buku yang dikarang oleh Pressman, 2005. 
Metode ini membantu pengembangan sistem yang 

menyediakan mekanisme untuk memahami dan 
menganalisis kebutuhan pengguna, melakukan 
negosiasi, pemilihan solusi yang layak, pembuatan 
sistem yang lebih teroganisir, hingga implementasi 
sistem. 
Metode FAST ini meliputi beberapa tahap, 
diantaranya: 

 Scope definition, fase ini merupakan tahap 
pertama dalam melakukan pengembangan 
suatu sistem. Dalam fase ini dilakukan 
penentuan batasan-batasan sistem dan siapa 
saja yang akan memakai sistem. 

 Problem Analysis Phase, dalam fase ini 
dilakukan analisis menyeluruh terhadap 
permasalahan dari sistem yang akan 
dikembangkan dengan cara melakukan 
analisis-analisis terhadap permasalahan sistem, 
penyebab permasalahan tersebut, serta 
menentukan apakah permasalahan tersebut 
dapat diselesaikan. 

 Requirement Analysis Phase, dalam fase ini 
dilakukan analisis terhadap business 
requirement sesuai dengan requirement yang 
dibutuhkan dan diinginkan user yang 
menggunakan sistem tersebut. 

 Decision Analysis Phase, dalam fase ini 
permasalahan yang dihadapi sistem pada fase  
sebelumnya, biasanya dapat diselesaikan 
dengan berbagai solusi. 

 Design Phase, dalam fase ini business 
requirement yang sudah ada akan digambarkan 
dalam  bentuk gambar-gambar baik itu desain 
logikal maupun desain fisikal. 

  Construction Phase, dalam fase ini dilakukan 
pembangunan database dan pembuatan 
program aplikasi   dengan menggunakan 
bahasa pemrograman tertentu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Bagan FAST 
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2.2 Psikotes  

 [1]Secara teoritis, proses recruitment, 
seleksi, dan penempatan kerja tidak saja 
menguntungkan organisasi atau perusahaan dalam 
arti mendapatkan orang yang tepat untuk jabatan 
yang lowong, tetapi juga membantu individu 
mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Dengan 
kemampuan, minat dan kepribadian yang dapat 
meningkatkan kesejahteraan psikologiknya. 
 Contoh, posisi sales, organisasi 
memerlukan kandidat yang memiliki kepribadian 
yang komunikatif, senang menjalin relasi dengan 
banyak orang baru. Melalui Psikotes, organisasi 
akan dapat melihat apakah kandidat memiliki profil 
kepribadian tersebut atau tidak. 
Berikut adalah tips untuk bisa menjalani Psikotes 
dengan lancar: 
1. Dalam Psikotes tidak ada jawaban benar atau 

salah, sehingga anda harus menjawab dengan 
jujur dan yang benar-benar anda rasakan 
terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. 

2. Kondisi anda harus fit, tidak dalam keadaan 
sakit. 

3. Makanlah agar anda mempunyai tenaga cukup. 
4. Tidak dalam kondisi stress. 
5. Tidak dalam kondisi tertekan. 
6. Sekali lagi, jawablah pertanyaan dengan jujur 

sesuai diri anda. 
 Dilemanya, tidak jarang terjadi, kandidat 
menjawab tidak sesuai dengan yang dia rasakan, 
“for the sake” mendapatkan sebuah 
posisi/pekerjaan. Keadaan ini berakibat organisasi 
memperoleh informasi yang salah dan 
menempatkan kandidat di posisi yang tidak tepat. 
Bagi kandidat tersebut, mungkin dia mendapatkan 
posisi/pekerjaan, namun sesungguhnya 
posisi/pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan 
kepribadiannya dan tentunya akan secara langsung 
berpengaruh terhadap kinerjanya, stres, tertekan, 
tidak konsentrasi, dan juga penurunan produktifitas 
kerja. 
 [2]Beberapa metodologi dalam psikologi, 
di antaranya sebagai berikut : 
1. Metodologi Eksperimental  

Cara ini dilakukan biasanya di dalam 
laboratorium dengan mengadakan berbagai 
eksperimen. penelitian, seberapa sering 
melakukan penelitiannya, dan sebagainya. 

2. Observasi Ilmiah  
Pada pengamatan ilmiah, suatu hal pada 
situasi-situasi yang ditimbulkan tidak dengan 
sengaja. Melainkan dengan proses ilmiah dan 
secara spontan. Observasi alamiah ini dapat 
diterapkan pula pada tingkah laku yang lain. 

3. Sejarah Kehidupan  
Sejarah kehidupan seseorang dapat merupakan 
sumber data yang penting untuk lebih 
mengetahui “jiwa” orang yang bersangkutan. 

4. Wawancara  

Wawancara merupakan tanya jawab si 
pemeriksa dan orang yang diperiksa. Agar 
orang diperiksa itu dapat menemukan isi 
hatinya itu sendiri, pandangan-pandangannya, 
pendapatnya dan lain-lain sedemikian rupa 
sehingga orang yang mewawancarai dapat 
menggali semua informasi yang dibutuhkan. 

5. Angket  
Angket merupakan wawancara dalam bentuk 
tertulis. Semua pertanyaan telah di susun 
secara tertulis pada lembar-lembar pertanyaan 
itu, dan orang yang diwawancarai tinggal 
membaca pertanyaan yang diajukan, lalu 
menjawabnya secara tertulis pula. Jawaban-
jawabannya akan dianalisis untuk mengetahui 
hal-hal yang diselidiki. 
 

3. Analisis dan Perancangan 
3.1 Perancangan  

Dalam kerangka kerja FAST memiliki 8 fase. 
Di setiap fase tersebut akan diimplementasikan 
untuk membantu pembangunan aplikasi penilaian 
psikotes. Dari setiap fase akan menjelaskan secara 
spesifik tahapan-tahapan yang harus dilakukan. 
Dari setiap fase yang ada akan saling berhubungan 
satu sama lainnya. Untuk lebih jelasnya bagan 
metodologi FAST dapat dilihat pada Gambar 2 
bagan metode FAST 
 

 
Gambar 2 life cycle FAST 

 
  pembuatan perancangan sistem dilakukan 
berdasarkan alur yang telah ada dan telah 
ditentukan oleh frame work metodologi FAST. 
Dengan adanya kerangka kerja tersebut dapat 
membantu untuk melakukan pemetaan informasi 
yang dibutuhkan dalam pembuatan aplikasi 
penilaian psikotes yang didapat dari hasil 
identifikasi setiap fase-fase yang ada dalam bagan 
FAST. Berikut ini merupakan penerapan 
metodologi FAST pada perancangan aplikasi 
penilian psikotes yang direpresentasikan oleh 
Tabel 1 
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Tabel 1 penerapan FAST 
Fase  Ouput yang dihasilkan  
Scope deefinition  Hasil penelitian dengan 

menggunakan  
Kerangka PIECES   

Problem Analysis Alat tes yang akan 
digunakan oleh sistem 

Riquierement Analysis Proseder sistem yang 
diwakilkan oleh 
flowmap dan tabel 
kebutuhan fungsional 
dan non fungsional 

Logical Design Perancangan ERD, 
TRD, DFD 

Decision Analysis Tabel matrix feasibilty 
analyze 

Physical design Flowchart struktur 
sistem user dan desain 
home page aplikasi 
penilain sistem  

Construction & testing  Tampilan antar muka 
dan dokumentasi 
pengujian sistem 

Installation & delivery  Aplikasi penilaian 
psikotes 

 

3.2 Kebutuhan Fungsional dan Non Fungsional 
Tujuan utama dari bagian ini adalah untuk 

mengidentifikasi dan memodelkan kebutuhan 
stakeholder. Daftar requirement ini didapat dari 
hasil fase analisa permasalahan ketika 
diidentifikasinya system improvement objective. 
Tahap ini memerlukan perhatian yang besar karena 
jika terjadi kesalahan dalam menerjemahkan 
kebutuhan dan keinginan pengguna sistem maka 
dapat mengakibatkan adanya rasa tidak puas pada 
sistem final dan perlu diadakan modifikasi yang 
tentunya akan kembali mengeluarkan biaya.  

Berikut akan diberikan tabel berupa kebutuhan 
fungsional dan non fungsional dari sistem yang 
akan dibangun ditunjukkan pada Tabel 2 

Tabel 2 Requirement Analysis 

Functional 
Requirements 

 

Non Functional 
Requirements 

1. Otentifikasi 
pengguna sistem 
(system login). 

1. Sistem mudah 
dipelajari dan 
digunakan. 

 
 

2. Penambahan 
dan pengubahan 
informasi 
kegiatan psikotes 

2. Interface yang user-
friendly untuk 
mengurangi human 
error. 

 

3. Penambahan, 
pengubahan serta 
penghapusan data 
peserta 
 

3. Dibuat dengan 
biaya yang tidak 
melebihi anggaran 
yang sudah 
disepakati. 

4. Penambahan, 
pengubahan serta 
penghapusan data 
soal tes psikotes. 
 

4. Mempunyai 
maintenance 
service yang 
berkesinambungan. 

5. Pencarian data 
peserta 
 

5. Sistem yang baru 
mempunyai data-
data yang aktual 
dan akurat. 

 
6. Pemeriksaan 

validitas data 
peserta  

 

 

 

3.3 Identifikasi Solution Candidates 
Kandidat-kandidat solusi ditemukan 

berdasarkan hasil dari bab sebelumnya yaitu 
problems analysis, opportunities, constraints dan 
objectives. Analisis terhadap kandidat-kandidat 
solusi menggunakan candidate systems matrix. 

Dalam kasus ini akan diajukan dua kandidat 
untuk mencari solusi yang paling feasible. Kedua 
kandidat solusi yang diberikan pada dasarnya 
bertujuan untuk membangun sistem guna 
memenuhi kebutuhan-kebutuhan (requirements) 
Aplikasi Penilaian Psikotes dalam menjalankan 
fungsinya.  
 Kandidat solusi 1 : 

Membuat suatu sistem yang berjalan pada 
suatu komputer namun tidak berbasis web, 
sehingga akses ke sistem aplikasi penilaian 
psikotes hanya terbentuk untuk satu komputer 
saja berbasis desktop stand alone  

 Kandidat Solusi 2 : 
Membuat sistem informasi yang berjalan pada 
suatu jaringan LAN berbasis web, sehingga 
akses ke aplikasi Penilaian Psikotes dapat 
dilakukan dari komputer mana saja selama 
komputer tersebut terhubung ke jaringan 
intranet yang dimiliki oleh perusahaan  

 
3.4 Struktur  sistem  

Pada intinya pada aplikasi penilaian psikotes 
ini, pada tampilan utama user akan diberikan 
beberapa menu yaitu menu register, menu about 
me, menu rules dan menu contact us. Prosesnya 
sebelum user melakukan registrasi diharapkan user 
dapat melihat menu about me untuk mengetahui 
sistem seperti apakah yang dihadapi oleh peserta. 
Hal ini bertujuan agar user tidak mengalami 
kebingungan terhadap aplikasi yang sedang 
dihadapi. Setalah itu user dapat menuju menu rules. 
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Menu tersebut berisikan peraturan-peraturan yang 
berlaku pada tes psikotes selain itu juga di menu 
rules, user di berikan informasi mengenai 
karakteristik setiap tes yang akan dihadapi. 
Gambar 3 merupakan struktur sistem penilaian 
aplikasi psikotes yang di representasikan 
menggunakan flowchart.  
 

 

Gambar 3 flowchart sistem 

4. Implementasi dan Pengujian  
4.1 Implementasi FAST 
 Proses pembangunan aplikasi penilaian psikotes 
ini menggunakan kerangka kerja FAST. Pada 
bagian ini akan lebih dijelaskan mengenai tahapan 
construction and testing. Pada tahapan ini hasil 
perancangan yang telah dibuat pada tahapan 
sebelumnya kini siap untuk dilakukan 
implementasi dan membangun program aplikasi 
penilaian psikotes. Setelah dilakukan implementasi 
maka proses selanjutnya adalah  melakukan 
pengujian terhadap sistem yang telah dibangun.  
 
4.2 Tampilan Sistem 
 Berikut ini merupakan beberapa tampilan 
aplikasi penilaian psikotes yaitu :  
4.2.1 Halaman utama  
 Halaman ini merupakan halaman awal yang 
diberikan kepada user. Halaman ini berisikan 
menu-menu utama yang dapat dikunjungi oleh 
user.  
 

 

Gambar 4 Tampilan Home 

4.2.2 Menu Register  
Sebelum melakukan tahap tes peserta 

diwajibkan untuk mengisi form pendaftaran yang 
berisikan data pribadi mereka dan wajib untuk diisi 
semua. Gambar berikut merupakan tampilan 
halaman register Gambar 5 
 

 

Gambar 5 Tampilan menu register 

4.3 Pengujian sistem  

Pengujian aplikasi penilaian psikotes ini baru 
mencapai tahapan pengujian proses uji alpha. 
Pengujian proses ini baru dilakukan oleh pihak 
developer belum dilakukan pengijuan di pihak user 
yang sebenarnya yaitu peserta psikotes itu sendiri. 
Proses yang diuji ialah proses insert, update dan 
delete. Untuk pengujian alpha ini dilakukan dua 
pendekatan yaitu pendekatan pada saat program 
dijalankan dengan menganalisis proses yang 
berlangsung dan pendekatan melalui source code 
program. Beberapa fungsi yang diuji adalah 
sebagai berikut : 

1. Fungsi register 
Fungsi register diuji untuk melihat apakah 

proses pendaftaran ini telah berjalan dengan baik 
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atau belum. Fungsi register ini merupakan pintu 
gerbang bagi user untuk dapat menggunakan 
aplikasi penilaian psikotes. Berikut ini pengujian 
fungsi insert dijalaskan pada Table 3 
Table 3 pengujian fungsi register 

 
 

2. Pengujian Fungsi Timer  

 Pada pengujian ini dilakukan perhitungan 
waktu setiap tes secara manual dengan 
menggunakan beberapa alat bantu penghitung 
waktu. Alat bantu yang digunakan sebanyak 
tiga buah yaitu jam tangan, hand phone dan 
stop watch digital. Pada prosesnya 
pengitungan waktu ini dibutuhkan untuk 
memberikan batas waktu peserta untuk 
menjawab pertanyaan yang diberikan. Fungsi 
timer ini akan diletakkan pada tiga tes pertama 
yaitu tes pertama selama 7 menit, tes kedua 
selama 8 menit dan tes ketiga selama 8 menit 
selebihnya tes keempat dan kelima tidak 
diberikan batas waktu dalam menjawab.  
  

V. Penutup 
5.5 Kesimpulan 

Dari  hasil implementasi, pengujian sistem yang 
dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa aplikasi 
penilaian psikotes yang telah dibuat dapat 
digunakan sebagai media untuk melakukan tahapan 
tes yang berjalan pada kegiatan psikotes pada 
umumnya, karena semua fungsi dapat berjalan 
dengan baik sesuai dengan yang diinginkan dengan 
menggunakan framework FAST 
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Abstrak 

Perkembangan Teknologi Informasi yang sangat pesat ini juga memberikan banyak kemudahan pada berbagai 
aspek kegiatan, termasuk berbagai kegiatan pada bidang pendidikan yakni perguruan  tinggi, baik swasta 
maupun negeri. STIKOM Artha Buana merupakan sekolah tinggi yang masih baru sehingga tentunya banyak 
mengalami kesulitan dalam kesiapan untuk menerapkan teknologi informasi. Terdapat lima hal yang 
menghambat perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi di Indonesia, yaitu undang-undang, 
infrastruktur, Sumber Daya Manusia, dana, dan budaya. Atas dasar latar belakang tersebut peneliti akan 
mengidentifikasi tentang tingkat kematangan (maturity level) kesiapan penerapan  Teknologi Informasi pada 
STIKOM Artha Buana Kupang, menggunakan frame work COBIT (Control Objectives for Information and 
Related Technology).. 
 
Kata kunci : Teknologi Informasi, STIKOM Artha Buana, COBIT  
 
 
 
1. Pendahuluan  

 
Penerapan Teknologi Informasi (TI) pada 

sebuah organisasi memerlukan sumber daya yang 
besar tidak hanya finansial, tetapi juga waktu dan 
energy. Hal tersebut dipicu oleh meningkatnya 
ketergantungan perusahaan akan kebutuhan di 
bidang TI. Teknologi Informasi harus dikelola 
seperti halnya mengelola  aset-aset perusahaan yang 
lain. TI sangat bergantung kepada keselarasan antara 
tujuan pengelolaan TI dengan tujuan organisasi. 
Pengelolaan TI dalam organisasi dilakukan dengan 
memastikan bahwa penggunaan TI dapat 
mendukung tujuan bisnis organisasi, menggunakan 
sumber daya secara optimal dan mengelola resiko 
secara tepat (Purnomo dan Tjahyanto, 2010). 

Perkembangan teknologi informasi telah 
memasuki semua bidang kehidupan, ditandai dengan 
banyaknya pengguna komputer baik untuk 
kepentingan perusahaan atau bisnis sampai kepada 
hal-hal yang bersifat hiburan dan pendidikan 
(Fitriyani, dkk, 2010). Sehingga akan sangat 
mengkhawatirkan bila terjadi kesalahan dalam 
pemrosesan di dalam komputer. Kerugian mulai dari 
kehilangan data,tidak dipercayainya perhitungan 
matematis data transaksi, pengambilan keputusan 
yang salah akibat informasi yang salah, 
Pemeliharaan kerahasiaan informasi sampai kepada 
ketergantungan kehidupan manusia (Sasongko, 
2009). 

STIKOM Artha Buana merupakan sekolah 
tinggi yang masih baru sehingga tentunya banyak 
mengalami kesulitan dalam kesiapan untuk 
menerapkan teknologi informasi yang tugas Artha 
Buana adalah memberikan pelayanan kepada 
masyarakat untuk menyiapkan Sumber  Daya  
Manusia  (SDM)  masa depan  yang  bermutu  dan  
berdaya  guna. 

Untuk mengimplementasikan sebuah sistem, 
terutama dalam dunia pendidikan tentu  menghadapi 
banyak tantangan. Hal ini sesuai dengan pernyataan 
Syamsul Mu’arif (Rahmawati, 2010) yang 
menyatakan bahwa terdapat lima hal yang 
menghambat perkembangan dan pemanfaatan 
teknologi informasi di Indonesia, yaitu undang-
undang, infrastruktur, Sumber Daya Manusia, dana, 
dan budaya.  

Atas dasar latar belakang tersebut, peneliti 
akan mengidentifikasi tentang tingkat kematangan 
(maturity level) kesiapan penerapan  Teknologi 
Informasi pada STIKOM Artha Buana Kupang, 
menggunakan frame work COBIT (Control 
Objectives for Information and Related Technology). 
Penggunaan framework COBIT ini dirasakan tepat, 
karena dalam COBIT merupakan metode standart 
untuk mengontrol teknologi informasi, dirancang 
sebagai tool IT governance yang membantu dalam 
memahami dan mengatur resiko dan keuntungan 
yang berhubungan dengan informasi dan IT (Saufiah 
dan Purwanto, 2010). 

No Makalah : 348
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2. Tinjauan Pustaka 

 
Penelitian yang pernah dilakukan adalah pada 

penelitian wend dan Shih (2006) yaitu menentukan 
prioritas dari pengembangan dan alokasi 
sumberdaya Teknologi informasi pada sektor-sektor 
yang menjanjikan dengan menggunakan metode 
penilaian yang memfokuskan pada kebutuhan 
strategis dievaluasi secara kualitatif dan return of 
investment dengan kuantitatif. 

Penelitian yang dilakukan oleh Hartanto, I. D, 
(2007) mengatakan, agar proses perbaikan tata 
kelola teknologi informasi menuju tingkat 
kematangan yang diharapkan dapat optimal, maka 
diperlukan strategi proses perbaikan tata kelola 
teknologi informasi yakni perbaikan tata kelola 
teknologi informasi dilakukan secara bertahap. 
Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Rahmadini 
Darwas, (2010) pada Koperasi Swadharma, 
mengatakan TI yang ada di Koperasi Swadharma 
bila dikaitkan dengan penelitian yang dilakukan 
penulis, saat ini TI belum dimanfaatkan secara 
optimal. Hal ini disebabkan oleh pihak manajemen 
belum sadar akan pentingnya Teknologi Informasi 
untuk mendukung kinerja IT yang lebih efektif dan 
efisien. Sehingga langkah yang harus di ambil oleh 
pihak manajemen adalah menetapkan suatu 
standarisasi yang baku terhadap prosedur-prosedur 
yang ada pada organisasi, dengan menambah jumlah 
atau mengoptimalkan personil IT. 

Devi Fitrianah dan Yudho Giri Sucahyo, (2007) 
mengatakan agar Unversitas XYZ melakukan 
pengelolaan TI yang baik dan sehat (Good IT 
Governance) melalui peningkatan tingkat 
kematangan dan kefektifan kontrol pada proses TI 
sesuai dengan kerangka kerja yang digunakan, 
dalam  hal ini adalah COBIT. Skala prioritas 
pelaksanaannya dapat mempertimbangkan faktor 
kebutuhan, analisa  cost dan benefit, resiko serta 
factor lainnya. Mengenai urutan prioritas, dapat 
disesuaikan dengan kondisi pada saat itu. Temuan 
yang ada, disimpulkan bahwa manajemen TI yang 
kurang  memadai dikarenakan kurangnya sumber 
daya manusia yang mengelola (Yudho Giri Sucahyo, 
2007). 

Abu-Musa (2007) untuk mengeksplorasi kinerja 
Information Technology Governance di Saudi 
Arabia. Hasil Penelitiannya menunjukkan bahwa 
mayoritas responden melaporkan pentingnya 
pengukuran terhadap kinerja IT. penelitian yang 
lain, yaitu tentang penggunaan frame work COBIT 
untuk mengevaluasi penggunaan sistem di Saudi 
Arabia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
sebagian besar responden melaporkan bahwa 
departemen TI memiliki tanggung jawab untuk 
melaksanakan proses COBIT dalam domain 
organisasi mereka. (Abu Musa, 2009). 

Penggunaan frame work COBIT dalam dunia 
pendidikan, seperti dilakukan oleh Setiawan (2008), 
yang melakukan evaluasi terhadap implementasi 
teknologi informasi pada perguruan tinggi di 
Yogyakarta dengan menggunakan Framework 
COBIT. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui klasifikasi Perguruan Tinggi Swasta di 
Yogyakarta berdasarkan penerapan teknologi 
informasi dengan melihat maturity level penggunaan 
IT mereka. Tujuan lainnya adalah untuk mengetahui 
sumbangan penerapan teknologi informasi, serta 
untuk mengetahui evaluasi penerapan teknologi 
informasi pada perguruan Tinggi Swasta di 
Yogyakarta 

 
3. Landasan Teori 

 
3.1. Teknologi Informasi 
 

Menurut Tjahyanto Aries dan Hartanto, I. D 
(2007) Tata kelola teknologi informasi  (IT 
governance) memiliki cangkupan definisi luas yang 
meliputi sistem informasi, teknologi dan 
komunikasi, bisnis dan hukum serta isu lain yang 
melibatkan seluruh komponen perusahaan antara 
lain; pemilik kepentingan (stakeholder), pengguna 
teknologi informasi bahkan pemeriksa sistem 
informasi/teknologi  informasi.  Secara umum  tata 
kelola teknologi informasi adalah upaya menjamin 
pengelolaan teknologi informasi agar mendukung 
bahkan selaras dengan strategi bisnis suatu  
perusahaan atau organisasi  yang dilakukan oleh 
direksi, manajemen eksekutif dan manajemen 
teknologi informasi. Selain itu agar proses perbaikan 
tata kelola teknologi informasi menuju tingkat 
kematangan yang diharapkan dapat optimal, maka 
diperlukan strategi proses perbaikan tata kelola 
teknologi informasi yakni perbaikan tata kelola 
teknologi informasi dilakukan secara bertahap 
(Tjahyanto Aries dan Hartanto, I. D,  2007). 

 
3.2. Framework COBIT 
 

COBIT adalah sekumpulan dokumentasi best 
practices untuk IT Governance yang dapat 
membantu auditor, pengguna (user), dan 
manajemen, untuk menjembatani gap antara risiko 
bisnis, kebutuhan control dan masalah-masalah 
teknis IT (Sasongko, 2009). COBIT mendukung tata 
kelola TI dengan menyediakan kerangka kerja untuk 
mengatur keselarasan TI dengan bisnis. Selain itu, 
kerangka kerja juga memastikan bahwa TI 
memungkinkan bisnis, memaksimalkan keuntungan, 
resiko IT dikelola secara tepat, dan sumber daya TI 
digunakan secara bertanggung jawab (Tanuwijaya 
dan Sarno, 2010). Secara  keseluruhan  konsep  
framework  COBIT digambarkan sebagai sebuah 
kubus tiga dimensi yang terdiri dari: (1) kebutuhan 
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bisnis, (2) sumber daya teknologi informasi dan (3) 
proses teknologi informasi. 

 

 
Gambar 1. Konsep kerangka kerja cobit 

 
COBIT membagi tahapan pengelolaan IT ke dalam 4 
domain (COBIT Framework) yaitu Planning and 
Organisation, Acquisition & Implementation, 
Delivery & Support, dan  Monitoring and 
Evaluation (Bowen, Paul L, dkk, 2007; 
NaserEslami, dkk, 2008; Sarno dan Anisah, 2010; 
Musa, Ahmad, 2009), yang kemudian 
dikembangkan ke dalam 34 proses COBIT, sebagai 
berikut : 
1. Planning & Organisation. Domain ini 

mencakup: 
1) PO1 – Menentukan Rencana Strategis 
2) PO2 – Menentukan Arsitektur Informasi 
3) PO3 – Menentukan arah teknologi 
4) PO4 – Menentukan proses IT, organisasi 

dan hubungannya 
5) PO5 – Mengelola Investasi IT 
6) PO6 – Mengkomunikasikan Tujuan dan 

Arahan Managemen 
7) PO7 – Mengelola Sumberdaya Manusia 
8) PO8 – Mengelola Kualitas 
9) PO9 – Menilai dan Mengelola Resiko IT 
10) PO10 – Mengelola Proyek 

2. Acquisition & Implementation. Domain ini 
meliputi: 
11) AI1 – Mengidentifikasi solusi yang dapat 

diotomatisasi. 
12) AI2 – Mendapatkan dan Memelihara 

Software Aplikasi. 
13) AI3 – Mendapatkan dan Memelihara 

infrastuktur teknologi 
14) AI4 – Enable operation and use 
15) AI5 – Menyediakan sumber daya IT. 
16) AI6 – Mengelola perubahan 
17) AI7 – Instalasi dan akreditasi solusi dan 

perubahan. 
3. Delivery & Support.  Domain ini meliputi: 

18) DS1 – Menentukan dan mengelola tingkat 
layanan.  

19) DS2 – Mengelola layanan dari pihak ketiga 
20) DS3 – Mengelola performa dan kapsitas. 
21) DS4 – Menjamin layanan yang 

berkelanjutan 

22) DS5 – Menjamin keamanan sistem. 
23) DS6 – Mengidentifikasi dan 

mengalokasikan dana. 
24) DS7 – Mendidikan melatih pengguna 
25) DS8 – Mengelola service desk dan insiden. 
26) DS9 – Mengelola konfigurasi. 
27) DS10 – Mengelola Permasalahan. 
28) DS11 – Mengelola data 
29) DS12 – Mengelola lingkungan fisik 
30) DS13 – Mengelola operasi. 

4. Monitoring and Evaluation. Domain ini meliputi: 
31) ME1 – Mengawasi dan mengevaluasi 

performansi IT. 
32) ME2 – Mengevaluasi dan mengawasi 

kontrol internal 
33) ME3 – Menjamin kesesuaian dengan 

kebutuhan eksternal. 
34) ME4 – Menyediakan (provide) IT 

Governance 
 

4. Metodologi Penelitian  
 
Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan 

survei. Alat analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah  guideline biometric control 
yang sesuai dengan prosedur standar framework 
COBIT (Control  Objectives for Information and 
related Technology).   

Sampel yang digunakan karyawan, dosen, dan 
ketua STIKOM Artha Buana Kupang sebagai obyek 
penelitian. Setelah item-item kuesioner diidentifikasi 
maka akan dilakukan uji reliabilitas dari keseluruhan 
instrument. Untuk mengukur validitas digunakan 
korelasi Product Moment yang dikembangkan oleh 
Karl Person. Item-item tersebut dinyatakan valid, 
apabila skor item yang diperoleh berkorelasi positif 
dengan skor total item 

 
4.1. Langkah-Langkah Penelitian  
 
Secara umum prosedur penelitian yang akan 
dilaksanakan adalah sebagai berikut: 
1. Penyusunan instrumen penelitian (kuesioner, 

dan panduan observasi). Tahapan ini dilakukan 
dengan  cara menerapkan  daftar pertanyaan 
tentang tingkat kepentingan proses TI yang 
mengacu pada kerangka kerja CobiT. Contoh  
pada domain Planning and Organization seperti 
berikut: 
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Dari hasil  kuisioner di  atas,  kemudian dapat  
dibuat rangkuman terhadap tingkat kepentingan  
masing-masing control objective pada setiap 
domain seperti pada contoh berikut : 

 
Selanjutnya dilakukan kuisioner Management  
Awareness  terhadap penanggung jawab proses 
TI di perusahaan. Contoh  kuisionernya adalah 
sebagai berikut: 

 
Hasil akhir kuisioner tersebut  dapat  
dirangkum seperti pada table berikut: 

 

Dari hasil  kuisioner  ini kemudian dapat 
ditentukan  proses-proses TI mana yang akan  
ditangani oleh bagian TI. Selanjutnya dilakukan 
pengukuran  tingkat kematangan (maturity 
model) pada setiap proses TI menurut kerangka 
kerja CobiT.Dengan   perlu meninjau maturity  
model TI yang  diharapkan dengan mengacu 
pada factor-faktor: Visi,  misi dan tujuan, 
sumber daya, dan keinginan organisasi, 

2. Penyusunan laporan 
 

5. Analisis dan Hasil Penelitian 
 

1.1 Profil  Umum STIKOM Artha Buana 
 

Sekolah Tinggi  Informatika Komputer 
(STIKOM) Artha Buana merupakan salah satu 
sekolah tinggi di kota Kupang. Dalam 
penyelenggaraan proses pendidikan, STIKOM 
membagi menjadi  dua kategori program, yaitu 
program kelas reguler dan program kelas ekstensen. 
Untuk penyelenggaraan jenjang pendidikan S1 dan 
D3. 

 
5.2 Rencana Strategis :  

 
STIKOM Artha Buana Kupang sudah memiliki 

Rencana Strategis, Dalam usaha mewujudkan 
wawasan 2019  perlu melakukan pengembangan 
secara bertahap yang meliputi : 

a) Tahap I  : (2005—2009) Tahap 
Pengembangan 

b) Tahap II  : (2010—2014) 
Pengembangan dan Revitalisasi 

c) Tahap III  :  (2015—2019) Tahap 
Pengembangan dan Improvisasi 

d) Tahap IV  :  (2020—2024) Tahap 
Improvisasi dan Idealisasi 
 

5.3 Tujuan khusus :  
 

a. Dapat memimpin suatu proyek pembangunan 
dan pengembangan sistem informasi dari 
berbagai fungsi manajemen.  

b. Merancang aplikasi komputer dengan 
menterjemahkan  kebutuhan pemakai ke dalam 
orientasi komputer. 

c. Menulis program aplikasi komputer dengan 
menguasai beberapa bahasa komputer yang 
utama sehingga dengan dasar ini mampu 
mengembangkan ke tingkat perkembangan 
bahasa pemrograman yang lebih majemuk atau 
baru. 

d. Dapat menjebatani antara pemakai akhir dari 
jasa komputer dengan lingkungan dan 
komputer. 

Berdasarkan hasil diskusi dan pengisian kuesioner 
maka didapatkan hasil kesimpulan bahwa pihak 
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manajemen menitikberatkan pada bagaimana 
seharusnya pihak manajemen dapat memberikan 
layanan IT kepada civitas akademika  STIKOM 
Artha Buana secara kontinu dan reliable dengan 
memperhatikan aspek-aspek keamanan dan juga 
bagaimana pemeliharaannya. 
 
5.4 Rekomendasi 

 
Rekomendasi yang disampaikan merupakan 

hasil analisis terhadap temuan-temuan yang didapat  
dari pengujian keefektifan kontrol dan hasil 
pengujian terhadap output control. 

Dalam memberikan rekomendasi, dibagi 
menjadi tiga jangka waktu pencapaian, yaitu 
rekomendasi jangka pendek yang berkaitan dengan 
hal-hal yang harus dengan segera dilakukan oleh 
STIKOM Artha Buana agar proses-proses TI yang 
ada masih tetap berjalan dengan baik. Untuk 
rekomendasi jangka menengah, dilakukan 
pengklasifikasian berdasarkan perencanaan strategis 
di unit TI, sementara untuk rekomendasi jangka 
panjang diberikan rekomendasi  yang berkenaan 
dengan kebijakan STIKOM Artha Buana setingkat 
dengan kebijakan organisasinya. 

5.4.1. Rekomendasi Jangka Pendek 
a. …… 
b. ….. 
c. …. 

5.4.2. Rekomendasi Jangka Menengah 
a. …… 
b. ….. 
c. …. 

5.4.3. Rekomendasi Jangka Panjang 
a. …… 
b. ….. 
c. …. 

 
6. Kesimpulan Dan Saran  

 
6.1. Kesimpulan 

 
Tatakelola TI merupakan bagian penting 

dari tatakelola organisasi secara keseluruhan.  
Agar  penerapannya berhasil dengan baik, maka 
perlu dilakukan perencanaan  implementasi 
yang disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi 
serta  kemampuan organisasi. 

Rencana penerapan meliputi  evaluasi  
kondisi yang berjalan, penentuan kondis yang 
ingin dicapai, penentuan prioritas proses TI 
yang dianggap penting bagi  keberhasilan 
pencapaian tujuan  bisnis dan penentuan obyek 
kendali yang terkait dengan proses tersebut. 

Hasilnya berupa rekomendasi tatakelola spesifik 
pada proses TI yang  dianggap penting tersebut 

 
6.2. Saran 

 
Ada beberapa saran yang dapat diberikan untuk 
pengembangan dari penelitian ini, yakni : 
1. Dikembangkan dengan melakukan 

implemetasi secara online. 
2. Dibutuhkan  rekomendasi sebagai hasil 

analisa yang dilakukan 
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Abstrak  

Pengembangan pelayanan pemerintahan yang berbasis e-Goverment merupakan salah satu Sistem Manunggal 
Administrasi Sistem di bawah Satu Atap(SAMSAT). SAMSAT adalah lembaga yang bertugas menangani 
pembuatan STNK, Plat Nomor, dan pembayaran pajak kendaraan. Sistem pelayanan pendaftaran ataupun 
kepengurusan surat kendaraan telah menggunakan teknologi namun masih belum mengurangi pengantrian yang 
sangat panjang jika masyarakat ingin mengurus pajak dan keperluan surat kendaraan.Tingkat kemudahan dan  
efisiensi sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk menghindari adanya pihak-pihak ketiga. Pembuatan aplikasi 
berbasis website agar  masyarakat dapat melakukan pendaftaran pengesahan pajak kendaraan mereka, duplikat 
surat, dan memonitor proses surat kendaraan mereka, sementara pegawai SAMSAT dapat meng-input kendaraan 
baru, pendaftaran warisan, pendaftaran balik nama, pendaftaran khusus, pergantian warna, dan pendaftaran 
mutasi. Aplikasi yang dibangun dinilai baik( 75% ) dari pemerintahan dan dinilai sangat baik (85%) masyarakat. 
 
 Kata Kunci : e-Government, SAMSAT Pekanbaru, Sistem Informasi 

 
 
1. Pendahuluan 

Sistem informasi adalah sekumpulan 
komponen pembentuk sistem yang memiliki 
keterkaitan antara satu komponen dengan 
komponen lainnya yang bertujuan menghasilkan 
suatu informasi dalam suatu bidang tertentu. Dalam 
sistem informasi diperlukannya klasifikasi alur 
informasi, karena keanekaragaman kebutuhan akan 
suatu informasi oleh pengguna informasi. Kriteria 
dari sistem informasi antara lain, fleksibel, efektif 
dan efisien. 

Selama ini, apabila masyarakat ingin 
mengurus segala keperluan mereka yang 
berhubungan dengan pemerintahan mereka harus 
mendatangi kantor-kantor pemerintah tersebut. 
Proses ini cukup rumit dan memerlukan waktu yang 
lama, sehingga dibutuhkan sebuah sistem informasi 
e-government untuk memecahkan problem yang 
ada sehingga mempermudah masyarakat dalam 
proses pendaftaran pembayaran pajak kendaraaan 
mereka. Mencermati Pembangunan e-government 
di Pemerintah Daerah Pekanbaru, terlihat belum 
dimanfaatkannya secara maksimal sumber daya 
yang ada, baik sumber daya infrastruktur teknologi 
komunikasi, sumber daya manusia, dan sebagainya. 
Padahal dengan tingkat skill yang relatif sama 
dipadukan dengan strategi yang baik, dapat dibuat 
sebuah aplikasi pelayanan masyarakat yang lebih 
dibutuhkan warga.[1,3]  

Oleh karena itu, penulis mencoba 
merancang dan membangun sebuah sistem 

sehingga dapat membantu Pemerintah Daerah 
Pekanbaru pada umumnya dan Dinas Pendapatan 
Daerah/SAMSAT Pekanbaru pada khususnya 
dengan membangun sebuah Rancang Bangun e-
Government Studi Kasus: Pembayaran pajak 
kendaraan dan kepengurusan surat-surat 
kendaraan pada SAMSAT kota Pekanbaru. Sistem 
yang akan dirancang diharapkan mampu menangani 
registrasi Surat Pendaftaran dan Pendataan 
Kendaraan Bermotor (SPPKB) secara online guna 
menghindari pengantrian diloket dan lebih 
mempermudah pegawai SAMSAT dalam 
mengumpulkan data kendaraan beserta wajib pajak 
yang ada di Pekanbaru. e-Government yang akan 
dibangun atau dirancang yang nantinya akan 
diterapkan pada SAMSAT Pekanbaru ini 
diharapkan  mampu  mempercepat terwujudnya  
interoperabilitas antar sistem informasi/aplikasi di 
lingkungan pemerintah. 
 
2. Tinjauan Pustaka 
2.1 SAMSAT[8] 
Ketentuan Pajak Kendaraan pada kota 
Pekanbaru 
1. Pajak kendaraan mengikuti kebijakan 

Pemerintah Daerah masing-masing daerah, 
dimana pada setiapa daerah/kota memiliki tarif 
yang berbeda. Dan Peraturan Daerah-lah yang 
menentukan besar pajak tersebut. 

2. Tarif PKB, Mengacu pada (PERDA Nomor 4 
Tahun 2003) Kendaraan Bermotor adalah 

No Makalah : 349
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semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta 
gandengannya yang  digunakan  di semua jenis 
jalan darat, dan  digerakkan oleh  peralatan  
teknik berupa  motor atau peralatan lainnya 
yang  berfungsi untuk  mengubah suatu sumber 
daya  energi   tertentu menjadi   tenaga   gerak  
kendaraan   bermotor  yang bersangkutan, 
termasuk alat-alat  berat dan alat-alat besar yang 
bergerak. 

Tabel 1 Tarif PKB 
Jenis Kendaraan Tarif pajak 

1.5 % Untuk kendaraan pribadi 
1 % Untuk kendaraan umum 

0.3 % Untuk kendaraan 
Besar/berat 

2 % Untuk kendaraan mewah 
 

3. Tarif BBN. KB, Sesuai dengan pendaftaran atau 
transaksi yang terjadi. Berdasarkan Peraturan 
Daerah / Perda No. 3 Tahun 2002 Tentang 
Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor / 
BBNKB / BBN-KB untuk Wilayah Provinsi 
Riau 

Tabel 2 Tarif BBN.KB 
Jenis Pendaftaran Tarif Pajak 

Penyerahan Pertama (Kendaraan baru) 
10% Kendaraan pribadi 
10% Kendaraan umum 
3% Kendaraan besar/berat 

Penyerahan Kedua (Kendaraan mutasi, balik nama) 
1 % Kendaraan pribadi 
1 % Kendaraan umum 

0.3 % Kendaraan besar/berat 
Penyerahan Warisan 

0.1 % Kendaraan pribadi 
0.1 % Kendaraan umum 
0.03 % Kendaraan besar/berat 

 
4. Membayar ADM STNK dan ADM TNKB , 

Berdasarkan PP Nomor 31 Tahun 2004 tentang 
Tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak 
yang brlaku pada kepolisian negara Republik 
Indonesia. 

Tabel 3 Tarif ADM STNK dan TNKB 
Jenis Kendaraan Tarif 

Kendaraan bermotor 
roda 2/3 

Administrasi STNK Rp.25.000 
Administrasi TNKB Rp.15.000 

Kendaraan bermotor 
roda 4/Lebih Umum 

Administrasi STNK Rp.25.000 
Administrasi TNKB Rp.20.000 

Kendaraan bermotor 
roda 4/ Lebih Pribadi 

Administrasi STNK Rp.50.000 
Administrasi TNKB Rp.20.000 

 

5. Membayar SWDKLLJ 

Tarif Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu 
Lintas Jalan sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI 
Nomor 36/PMK.010/2008 tanggal 26 Februari 
2008, ditetapkan sebagai berikut : 

 
 
 

Tabel 4  Tarif SWDKLLJ 
Golongan Jenis Kendaraan arif SWDKLLJ KD / 

SERT 
Jumlah 

A Sepeda motor 50 cc ke 
bawah, mobil 
ambulance, mobil 
jenazah dan mobil 
pemadam kebakaran. 

Rp. 0 p.3000 Rp.3000 

B Traktor, buldozer, 
forklift, mobil derek, 
excavator, crane dan 
sejenisnya. 

Rp. 20.000 p. 3000 Rp.23.000 

C1 Sepeda motor, sepeda 
kumbang, dan scooter 
diatas 50 cc s/d 250 cc 
dan kendaraan bermotor 
roda tiga. 

Rp. 32.000 p. 3000 p. 35.000 

C2 Sepeda motor dan 
scooter diatas 250 cc. 

Rp. 80.000 p. 3000 p. 83.000 

DU Mobil penumpang 
angkutan umum s/d 
1.600 cc. 

Rp. 70.000 p.3000 p. 73.000 

DP Pick up/mobil barang 
s/d 2.400 cc, sedan, 
jeep, dan mobil 
penumpang bukan 
angkutan umum. 

Rp. 140.000 p. 3000 p. 143.000 

EU Bus dan Microbus 
angkutan umum, serta 
mobil penumpang 
angkutan umum lainnya 
diatas 1.600 cc. 

Rp. 87.000 p.3000 p. 90.000 

EP Bus dan Microbus 
bukan angkutan umum. 

Rp. 150.000 p. 3000 p. 153.000 

F Truck, mobil tangki, 
mobil gandengan, mobil 
barang diatas 2.400 cc, 
truck container, dan 
sejenisnya. 

Rp. 160.000 p. 3000 p. 163.000 

 

6. Denda pajak kendaraan bermotor 

Tabel 5 Tarif Denda 
Waktu Besar Denda 

1 hari – 3 bulan 25 % 
3 bulan 1 hari – 6 bulan 35 % 

Lebih dari 6 bulan 73 % 
7. Pada waktu tertentu, dengan kebijakan 

pemerintah daerah ataupun pusat pajak 
kendaraan dapat naik sesuai dengan kebijakan 
dari pemerintah. 

2.2 E-Goverment 

E-Government adalah upaya untuk 
mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan 
yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam 
rangka meningkatkan kualitas layanan publik 
secara efektif dan efisien. 

Pengertian tentang  e-Government atau electronic 
Government ternyata cukup beragam. Perbedaan-
perbedaan yang muncul tidak hanya dari segi 
semantik namun juga mencerminkan aspek prioritas 
dari pihak yang merilisnya. Berikut beberapa 
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definisi e-Government dari beberapa badan 
internasional : 

1. Budi Rahardjo[3] menuliskan mengenai 
defenisi e-government menurut United 
Nation sebagai berikut: “e-Government is 
the use  of ICT (Information  & 
Communication  Technology) and its 
application by  government for provision of 
information and public service to the people 
” (hal 1). 
(e-Government merupakan  penggunaan  
Teknologi  Informasi  dan Komunikasi  
(TIK) dan aplikasinya oleh  pemerintah 
dalam hal  penyediaan informasi dan 
layanan publik bagi masyarakat ). 

2. Budi Rahardjo[3] menuliskan mengenai 
defenisi e-government menurut World Bank 
sebagai berikut : “e- Government refers to 
the use  by  government  agencies  of  
Information  Technology  (such  as  Wide 
Area Network, the Internet and  mobile  
computing  ) that have the ability to 
transform relations with citizens, businesses 
and other arms of government”. 
” e-Government merupakan  penggunaan TI 
oleh badan pemerintahan (seperti  WAN,  
internet  dan  komputasi  bergerak)  yang  
memiliki kemampuan  untuk  
mentransformasikan  hubungan  dengan  
warga  negara, bisnis dan badan 
pemerintahan lainya). (hal 1). 

Pada intinya E-Government adalah 
penggunaan teknologi informasi yang dapat 
meningkatkan hubungan antara Pemerintah dan 
pihak-pihak lain. Penggunaan teknologi informasi 
ini kemudian menghasilkan hubungan bentuk baru 
seperti: G2C (Government to Citizen), G2B 
(Government to Business Enterprises), dan G2G 
(inter-agency relationship). 

 
3. Perancangan 
3.1 Use Case Diagram 

 
Gambar 1 Usecase Diagram 

Dari Use Case Diagram diatas terdapat  3 
(tiga) aktor atau pengguna sistem  yaitu 
masyarakat, pegawai, dan Admin. Masing- masing 
aktor mempunyai halaman dan tugas yang berbeda. 
Masyarakat dapat Melihat proses surat, mengisi 
buku tamu, mengisi form SPPKB (hanya 
pengesahan tiap tahun dan pengesahan 5 (lima) 
tahun, dan melihat persyaratan khusus tiap 
pendaftaran. Pegawai dapat Melihat pendaftar dan 
mengesahkan surat, mengisi Form SPPKB 
(mendaftarkan kendaran baru, kendaraan mutasi, 
kendaraan khusus, Duplikat STNK, pergantian 
warna kendaraan, balik nama kepemilikan 
kendaraan, dan pendaftaran warisan kendaraan). 
Dan Admin dapat menambah, mengubah data, dan 
memblok Pegawai. Serta dapat menambah, 
mengubah, dan menghapus berita. 
 
3.2 Entity Relational Diagram 
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Gambar 2 ER Diagram 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 Flowchart Sistem 

Beberapa flowchart perancangan sistem aplikasi ini 
adalah: 

 Gambar 3 Flowchart Admin 

 

Gambar 4 FlowChart Pegawai 

Gambar 5 Flowchart Masyarakat 

4. Pengujian Dan Analisa 
Pengujian  dilakukan secara langsung kepada 5 

petugas SAMSAT dan  30 masyarakat secara acak, 
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untuk melihat tingkat efektifitas dan fungsional 
aplikasi yang dibangun 

Website Masyarakat, pada saat masyarakat 
mengunjungi website ini, sistem akan mengarahkan 
secara otomatis kehalaman Beranda website ini. 

 
 Gambar 6 halaman Beranda 

Halaman profil berisi tentang sejarah singkat atau 
latar belakang dari pihak SAMSAT. 

 
                   Gambar 7 halaman Profil 

Halaman registrasi merupakan halaman untuk 
masyarakat yang ingin melakukan pendaftaran 
untuk memperpanjang surat kendaraan. 

 

                     Gambar 8 Halaman Registrasi 

Website Pegawai, Halaman Login adalah halaman 
untuk para pegawai masuk ke website dan 
mengakses website. 

 

Gambar 9 Halaman Login Pegawai 

Halaman List Pendaftar adalah halaman dimana 
data para pendaftar yang sudah mendaftar akan 
tetapi belum melakukan pembayaran dan belum 
disetujui oleh pihak SAMSAT. 

 

Gambar 10 Halaman List Pendaftar 

Halaman Pembayaran adalah halaman dimana 
pegawai menyetujui surat kendaraan masyarakat 
karena masyarakat telah menyerahkan persyaratan 
khusus jenis pendaftaran dan membayar pajak 
kendaraan mereka. 

 

Gambar 11Halaman Pembayaran 
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Halaman Kendaraan baru adalah halaman dimana 
tempat penambahan kendaraan baru beserta data-

data kendaraan itu. 

 
Gambar 12 Halaman Registrasi kendaraan baru 

Berdasarkan kuesioner yang telah diisi oleh 
pihak DISPENDA/SAMSAT didapatkan 
kesimpulan 80% responden berpendapat tentang 
tingkat kenyamanan terhadap tampilan aplikasi ini 
baik, 80% responden berpendapat tentang tingkat 
kemudahan dalam mengunakan aplikasi baik, 60% 
responden berpendapat tentang tingkat mengurangi 
kesalahan pencatatan dalam aplikasi ini baik, 80% 
responden berpendapat tentang kesesuaian 
ketentuan pajak dan prosedur manual dalam 
aplikasi ini baik, dan 80% responden berpendapat 
tentang manfaat aplikasi dibandingkan proses 
pendaftaran manual sebelumnya dalam aplikasi ini 
baik. 

Berdasarkan kuesioner yang telah diisi oleh 
pihak Masyarakat didapatkan kesimpulan 93,5% 
responden berpendapat tentang tingkat kenyamanan 
terhadap tampilan aplikasi ini baik, 100% 
responden berpendapat tentang kemudahan dalam 
menggunakan  aplikasi ini baik, 100% responden 
berpendapat tentang kemampuan aplikasi dalam 
membantu poses bisnis mereka dalam aplikasi ini 
baik, 96,7% responden berpendapat tentang 
efisiensi dibandingkan proses manual dalam 
aplikasi ini baik, dan 93,5% responden berpendapat 
tentang manfaat e-Government dibandingkan 
pendaftaran secara manual dalam aplikasi ini baik. 

 
5. Kesimpulan 

Setelah melakukan pengujian, maka dapat 
diambil kesimpulan bahwa aplikasi/website yang 
dirancang dan dibangun dapat membantu dan 
mempermudah proses bisnis baik dari pihak 
DISPENDA/SAMSAT maupun dari pihak 
masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari hasil kuesioner 
dalam pengujian aplikasi tersebut. Dari pengujian 
tersebut didapatkan bahwa dengan adanya 
aplikasi/website ini seluruh data yang tersimpan 
lebih terpusat dan  proses bisnis lebih efektif dan 
efisien tanpa meninggalkan peraturan dan ketentuan 
pajak yang telah ditetapkan dan berlaku. Hal lain 
yang dapat disimpulkan bahwa manfaat e-

Goverment sangat membantu memperbaiki proses 
dan mempersingkat waktu. 
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Abstrak 

Semakin cepatnya perkembangan teknologi semakin memicu perusahaan untuk menggunakan teknologi informasi 
sebagai alat keunggulan bersaing. Penggunaan internet dalam menyajikan informasi keuangan mengalami 
perkembangan yang sangat pesat.  Internet Financial Reporting (IFR) merupakan salah satu yang merefleksikan 
perkembangan bentuk penggungkapan informasi perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
perkembangan IFR di negara-negara Asia seperti: Indonesia, Malaysia, Thailand dan Singapura.  Hasil penelitian 
menunjukan bahwa Indonesia masih rendah dalam memanfaatkan website sebagai media infomasi perusahaan 
dibandingkan negara Asia lainnya. Singapura menunjukan tingkat pengungkapan informasi keuangan di internet 
lebih tinggi dibanding negara-negara Asia lainnya. Perbedaan pengungkapan laporan keuangan serta format dalam 
penyajian informasi dalam website tiap perusahaan di tiap negara tidak sama, dikarenakan belum adanya standar 
yang mengatur informasi yang harus disajikan dalam internet.  

Kata kunci: teknologi informasi, internet financial reporting, laporan keuangan 

 

 

1. Pendahuluan 
Perkembangan teknologi informasi 

mengalami perkembangan yang sangat cepat dan 
menyebabkan perubahan lingkungan bisnis menjadi 
semakin tak terduga. Berbagai perusahaan berusaha 
memanfaatkan teknologi informasi semaksimal 
mungkin. Bahkan tidak sedikit perusahaan menjadikan 
teknologi informasi sebagai keunggulan kompetitif 
bagi perusahaan [9]. 

Internet merupakan teknologi informasi yang 
banyak menjajikan kemudahan dan fasilitas, melalui 
media ini kita dapat memperoleh informasi sesuai 
dengan yang kita butuhkan. Hasil survey comScore 
telah memberikan laporan lengkap tentang 
perkembangan internet pada tahun 2010 di Asia 
Tenggara, termasuk di Indonesia. Dalam laporan  
perkembangan Internet di Indonesia, mengalami 
peningkatan pengguna internet sebesar 32%, paling 
tinggi perkembangannya di antara negara Asia 
Tenggara lainnya, total pengguna internet di Indonesia 

pada Desember 2010 adalah sebanyak 8,6 juta 
pengguna [17].  

Dampak dari era teknologi informasi sangat 
berdampak kepada perubahan model bisnis, struktur 
organisasi dan penyajian informasi yang dibutuhkan. 
Perubahan tersebut berdampak ke dalam proses 
pengambilan keputusan, termasuk perubahan 
mengenai pelaporan akuntansi baik untuk pihak 
internal maupun eksternal. Salah satu sarana yang akan 
dapat menunjang perusahaan untuk dapat memberikan 
pelaporan yang fleksibel, relevan dan tepat waktu yang 
spesifik untuk stakeholder adalah dengan 
memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan 
komunikasi. Internet Financial Reporting (IFR) 
merupakan salah satu yang merefleksikan 
perkembangan bentuk penggungkapan informasi 
perusahaan. Banyak perusahaan yang melakukan 
perubahan teknologi informasi dengan harapan dapat 
memberikan keunggulan bersaing. 

Internet merupakan salah satu penggerak dan 
pendorong globalisasi. Untuk mendorong cross-listing 

No Makalah : 350 
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dan cross-investment, terutama dibutuhkan 
ketersediaan informasi (keuangan maupun non 
keuangan), dan internet merupakan sarana dan media 
yang paling tepat . Indonesia sebagai salah satu negara 
berkembang juga tidak lepas dari fenomena tersebut, 
perusahaan-perusahaan di Indonesia dituntut untuk 
dapat meningkatkan kemampuan mengkomunikasikan 
informasi (keuangan dan non keuangan) yang dimiliki 
untuk memuaskan stakeholder, termasuk investor. 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh 
mana perkembangn IFR di negara-negara Asia.  
informasi apa saja yang disajikan dalam IFR di negara-
negara Asia, seperti Indonesia, Malaysia, Singapura 
dan Thailand.  

 
Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana 
perkembangan IFR di negara-negara Asia. Contoh 
negara-negara Asia yang menjadi gambaran untuk 
mengetahui perkembangan IFR adalah Indonesia, 
Malaysia, Singapura dan Thailand. 
  
2. Literatur Review 
Teori Agency 

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara 
agent (manajemen suatu usaha) dan principal (pemilik 
usaha). Di dalam hubungan keagenan (agency 
relationship) ada suatu kontrak dimana satu orang 
(prinsipal) atau lebih memerintah orang lain (agen) 
untuk melakukan suatu jasa atas nama principal dan 
memberi wewenang kepada agen untuk membuat 
keputusan yang terbaik bagi principal. Jika hubungan 
antara agen dan prinsipal adalah memaksimalkan 
utilitas, ada alasan untuk percaya bahwa agen tidak 
selalu bertindak untuk kepentingan yang terbaik bagi 
prinsipal. Teori keagenan karena dalam kaitannya 
dengan pelaporan keuangan, manajeman (agen) 
bertindak sebagai pembuat laporan keuangan yang 
nantinya akan dipertanggung jawabkan kepada 
prinsipal (pemilik perusahaan). Apabila pihak 
manajemen melaporkan secara tepat waktu kepada 
pemilik perusahaan, maka pemilik perusahaan juga 
akan melaporkan di websitenya secara tepat waktu. 
 
 Teknologi  Sistem Informasi 
 Teknologi sistem informasi menunjang bagi 
keberhasilan organisasi secara keseluruhan karena 
akan memperluas peran fungsi sistem informasi. 
Fungsi sistem informasi perlu lebih dilibatkan dalam 
perencanaan informasi strategis perusahaan [13]. 
  Beberapa alasan yang memotivasi perusahaan 
menyediakan informasi melalui internet, antara lain 
[6]: 

a. Mengeleminasi beban printing dan posting annual 
report 

b. Meningkatkan akses informasi yang lebih luas 
dibandingkan dengan akses secara konvensional 

c. Dapat meng-update informasi perusahaan di web 
d. Mengurangi waktu penditribusian informasi 
e. Meningkatkan jumlah dan tipe informasi yang 

diungkapkan 
f. Meningkatkan akses para potensial investor 

terutama untuk perusahaan yang kecil.  
 Beberapa karakteristik internet sangat relevan 
untuk pelaporan keuangan. Sebagai media komunikasi, 
internet mempengaruhi aspek komunikatif dari 
pelaporan keuangan, seperti: akses, distribusi, 
interaksi, dan penyajian serta presentasi. 
a. Akses dan Distribusi semakin mudah dan global 
b. Fitur World Wide Web seperti hypertext, 

hyperlinks memyediakan potensi untuk merubah 
cara penyajian laporan keuangan, informasi 
keuangan akan dapat dihubungkan langsung 
dengan informasi non keuangan.  

c. Komunikasi informasi keuangan kepada 
stakeholder dapat dilakukan secara interaktif.   

 Penyajian laporan keuangan  yang disajikan 
perusahaan dalam web disajikan dalam bentuk 
Hypertext Mark-up Language (HTML) atau dalam 
bentuk Adobe Acrobat’s Portable Document Format 
(PDF), dan banyak perusahaan dalam web-nya 
menyediakan  alat analisis data, sophisticated 
graphics, dan video [7]. XBRL (eXtensible Business 
Reporting Language) merupakan eXtensible Markup 
Language (XML) yang dapat menjadi solusi untuk 
mengembangkanb informasi keuangan perusahaan, 
 
 

     Internet Financial Reporting (IFR) 
 Dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 
mengatur bahwa penyajian laporan keuangan yang 
lengkap  terdiri dari [10]  : 
a. Laporan posisi keuangan istilah sebelumnya adalah 

neraca (balance sheet) untuk mencerminkan posisi 
keuangan perusahaan. 

b. Laporan laba rugi komprehensif, berisikan semua 
perubahan modal (aset bersih) yang bukan berasal 
dari transaksi pemilik, dalam hal ini meliputi laba 
rugi periode berjalan dan pendapatan komprehensif 

c. Laporan perubahan ekuitas, menyajikan laba atau 
rugi entitas, pos penghasilan dan beban yang diakui 
secara langsung dalam ekuitas 

d. Laporan arus kas, memberikan informasi historis 
mengenai perubahan kas dan setara dengan kas dari 
suatu entitas yang memperlihatkan secara terpisah 
perubahan yang terjadi dari aktivitas operasi, 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2012, STMIK - STIKOM Bali 23-25 Pebruari 2012 

1385 

 

aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan selama 
periode yang bersangkutan 

e. Catatan atas laporan keuangan, berisi informasi 
sebagai yang disajikan dalam laporan keuangan.  
 Laporan di atas adalah laporan yang bersifat 

wajib, perusahaan dapat menyajikan informasi lainnya 
yang dapat memberikan informasi tambahan 
(voluntary) bagi pembaca seperti laporan auditan 
laporan keuangan untuk menyakinkan pembaca bahwa 
laporan keuangan yang disajikan telah diaudit oleh 
Kantor Akuntan Publik.  Internet akan membawa 
perubahan besar dalam pelaporan keuangan dalam 
metode distribusi informasi, pendekatan untuk akses 
informasi, frekuensi pelaporan, bahasa yang 
digunakan, maupun permasalahan politis dan 
sosiologis [16].   

IFR membantu perusahaan dalam 
menyebarluaskan informasi mengenai keunggulan-
keunggulan perusahaan yang merupakan sinyal positif 
perusahaan untuk menarik investor. Hal ini berarti, 
IFR merupakan sarana untuk mengkomunikasikan 
sinyal positif perusahaan kepada publik, terutama 
investor [5]. 
 Perusahaan yang lebih besar memiliki tingkat 
kompleksitas yang tinggi sehingga investor akan 
membutuhkan informasi keuangan perusahaan yang 
lebih banyak untuk membuat keputusan investasi 
yang lebih efektif [12]. Lebih lanjut, terkait dengan 
political cost, perusahaan besar lebih mudah diawasi 
kegiatannya di pasar modal dan di lingkungan sosial 
pada umumnya, sehingga memberi tekanan pada 
perusahaan untuk melakukan pelaporan keuangan 
yang lebih lengkap dan luas melalui IFR. 
  
3. Metodologi Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah 
kualitatif   dengan  teknik analisis deskriptif melalui studi 
literatur yang  memaparkan  perkembangan  internet 
financial reporting di negara-negara Asia. 
 
4. Pembahasan 
IFR di Indonesia 

Perusahaan-perusahaan di Indonesia sebagian 
besar sudah menggunakan internet sebagai media 
komunikasi dalam menyajikan laporan keuangannya. 
IFR pada perusahaan yang listing di Bursa Efek 
Indonesia, dengan sampel perusahaan berjumlah 33 
perusahaan dengan volume perdagangan tertinggi 
adalah [9]:  
a. Mayoritas perusahaan sampel (77,8%) dalam 

penelitian ini memiliki Web site tersendiri dan 
mayoritas (81,8%) memanfaatkan homepage 
mereka  

b. untuk menginformasikan informasi keuangan 
terutama laporan keuangan pokok yaitu neraca dan 
laba rugi. Tidak banyak, kurang dari 40% 
perusahaan yang memberikan informasi keuangan 
tambahan (catatan atas laporan keuangan, pendapat 
auditor dan analisis manajemen).Mayoritas 
perusahaan sampel dalam penelitian ini hanya 
memberikan duplikasi informasi atau sebagian dari 
informasi hard copy laporan historis yang diubah 
dalam bentuk hypertext atau format pdf. 

c. Tidak banyak perusahaan sampel dalam penelitian 
ini yang benar-benar memanfaatkan fitur-fitur 
internet secara optimal. Hal ini terbukti, kurang dari 
10% dari perusahaan sampel yang menyampaikan 
informasi mengenai pergerakan saham. Disamping 
itu, meskipun mayoritas home page menampilkan 
press release, tetapi kurang dari 35% yang 
melakukan update atas informasi yang ditampilkan.  

d. Mayoritas perusahaan sampel dalam penelitian ini 
telah menggunakan teknologi yang cukup maju. 
Hal ini dibuktikan dengan kecepatan menampilkan 
informasi (94%), penggunaan aplikasi JAVA untuk 
mempercantik tampilan, penggunaan hyperlinks 
dan external links dalam home pagenya. Disamping 
itu, mayoritas tampilan (interface) dari perusahaan 
sampel sudah terstruktur dengan baik. 

Kualitas IFR website pada perusahaan go public 
di Indonesia dengan mensurvey 343 perusahaan hanya 
62% perusahaan yang memiliki website dengan 
kualitas pengungkapan yang bervariasi. Hasil 
penelitian menunjukan banyak perusahaan belum 
secara optimal pengungkapan informasi perusahaan 
melalui website. Pengungkapan IFR menunjukan 
bahwa industri perbankan memiliki nilai tertinggi 
dibandingkan kelompok perusahaan yang lain. Banyak 
perusahaan yang tidak dapat memberikan informasi 
kepada investor, kebanyakan informasi yang disajikan 
dalam website perusahaan adalah tentang produk atau 
jasa yang dihasilkan serta banyak sekali perusahaan 
yang tidak mengupdate informasi yang disajikan [1]. 

Pada perusahaan perbankan  menunjukan bahwa 
dari 58 perusahaan yang bergerak di bidang perbankan 
dan perusahaan LQ-45, sebagian perusahaan yang 
menyajikan informasi dalam webnya hanya mengenai 
produk atau jasa pelayanan yang diberikan. Penelitian 
ini menunjukan bahwa perusahaan perbankan lebih 
menunjukan tingkat teknologi dan support component 
yang lebih canggih dibandingkan perusahaan LQ-45. 
Perusahaan menyajikan laporan keuangan dalam 
format pdf tetapi hanya satu bank yang memberikan 
fasilitas alat analisis kepada pengguna untuk 
membantu menganalisis laporan keuangan yang ada 
[2]. 
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 Kondisi di atas menunjukan bahwa perusahaan 
di Indonesia masih rendah memanfaatkan tekonologi 
informasi dalam web, sedangkan teknologi informasi 
dapat menjadi keunggulan bersaing. Perusahaan yang 
menyajikan IFR dalam webnya berdampak pada harga 
saham. Semakin tinggi tingkat pengungkapan 
perusahaan dalam web akan meningkatkan abnormal 
return  [15]. 

 
 
 
 
 

 IFR di Negara-Negara ASIA 
Berikut gambaran IFR di negara Malaysia, 

Singapura dan Thailand. Jumlah perusahaan yang 
menjadi sampel di  Malaysia berjumlah 100 
perusahaan yang terdaftar dalam Malaysia’s KLSE 
indexed [11]. Jumlah Sampel perusahaan di Singapura  
berjumlah 45 perusahaan yang terdaftar di Singapore’s 
Straits Time Indexed [11]. Penelitian IFR diThailand 
terdiri dari Top 40 Thai listed companies [8]. 

Berikut penggunaan IFR di negara Malaysia, 
Singapura dan Thailand : 

 
Tabel 1 

IFR di negara-negara Asia 
 

 
 
 

Atribut 

Prosentase perusahaan 
dalam penyajian IFR 

Malay- 
Sia 

Singa- 
Pura 

Thai-
land 

Annual Report 56 67 75 

Quarterly reports 25 21 60 
Balance Sheet 63 80 75 
Statement of income 60 80 75 
Statement of cash flow 59 70 75 
Consolidated Financial Statement 45 82 75 
Financial Highlight 31 26 60 
Notes to financial Statement 57 80 75 
Changes in Shareholder’s equity 45 80 75 
Auditors’ Report 48 69 60 

 
Dari tabel di atas menunjukan bahwa 

Singapura memiliki prosentasi perusahaan yang lebih 
banyak menyajikan IFR dibandingkan Malaysia dan 
Thailand. Singapura sebagai negara yang lebih maju 
perekonomiannya dibandingkan dengan Malaysia dan 
Thailand. Setiap perusahaan di negara-negara Asia 
memanfaatkan fasilitas web sebagai media informasi 
keuangan perusahaan kepada pengguna.  

Manfaat web sangat dirasakan oleh 
perusahaan-perusahaan yang ada di Singapura, karena 
melihat manfaat tersebut maka teknologi informasi 
dapat dijadikan keunggulan bersaing. Sebagian besar 
atau sekitar 80% dari sampel perusahaan menyajikan 

laporan keuangan lengkap dalam web-nya. Penyajian 
IFR di Singapura disajikan dalam format HTML, 
untuk menyediakan web yang interaktif perusahaan 
menggunakan Java, Java-Script, dan ActiveX [11]. 

Perkembangan IFR di Malaysia 
menunjukan dari 93 perusahaan hanya 53% yang 
menggunakan teknologi informasi dalam internet 
untuk menyajikan informasi keuangannya. Laporan 
keuangan disajikan dalam format pdf dibandingkan 
dalam format HTML. Hanya 3% perusahaan yang 
menyediakan alat pendukung seperti alat analisis 
laporan keuangan bagi pengguna. Penyajian website di 
Malaysia lebih atraktif dibanding Singapura karena 
didukung oleh teknologi multimedia seperti ditunjang 
dengan graphic images, sound dan video animation. 
Namun  website yang atraktif tidak menjadi hal yang 
penting bagi investor, investor lebih membutuhkan 
dalam websites disediakan alat pendukung analisis 
seperti alat analisis keuangan [6].   

Perkembangan IFR di Thailand, sebagian 
besar perusahaan menyediakan satu set secara lengkap 
mengenai laporan keuangan dalam websitesnya, 
Namun masih ada perusahaan yang belum 
memanfaatkan teknologi internet dalam menyajikan 
laporan keuangannya. Mengenai ketepatan waktu 
penyajian laporan keuangan dalam website belum 
semua perusahaan dapat menyajikan tepat waktu, 
sehingga banyak perusahaan yang informasinya 
outdate. Laporan keuangan yang disajikan dalam web 
disajikan sebagian besar  atau sekitar 94% (32 
perusahaan dari samlpe 40 perusahaan) menyajikan 
dalam format pdf, perusahaan hanya menyediakan 
fasilitas download  hanya file dalam bentuk file pdf. 
Tidak ada perusahaan yang menggunakan features 
(XBRL) dalam websitenya [8]. 
 Dalam penggunaan web setiap perusahaan 
diberbagai negara akan menunjukan informasi 
perusahaan yang berbeda-beda. Dari laporan Existing 
Business Reporting on the Internet, jumlah perusahaan 
yang menggunakan web dalam memberikan informasi 
keuangan setiap tahun meningkat di setiap negara [8]. 
Laporan yang disajikan dalam  internet belum 
memiliki standar, sehingga perusahaan dapat berkreasi  
dalam  menyajikan informasinya, mana yang boleh 
disajikan dan mana yang tidak boleh disajikan pada 
web. Jika dilihat untuk kepentingan pengguna, maka 
standarisasi penyajian laporan keuangan di internet 
sebaiknya dibuat, sehingga pengguna akan 
menganalisis perusahaan manapun dengan informasi 
yang sama. 
 
5. Kesimpulan 

Internet Financial Reporting (IFR) saat ini 
mengalami perkembangan yang sangat pesat, 
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menggantikan laporan keuangan dalam bentuk 
hardcopy, Hal tersebut merupakan refleksi dari 
teknologi informasi suatu perusahaan. Banyak manfaat 
yang dapat dirasakan perusahaan dengan adanya IFR 
tesebut sehingga teknologi informasi dapat menjadi 
keunggulan bersaing bagi perusahaan. 
 Perkembangan IFR di negara-negara Asia 
diungguli oleh negara Singapura yang menunjukan 
bahwa prosentase jumlah perusahaan lebih banyak 
yang menyajikan IFR dalam web sitenya. Indonesia 
masih rendah memanfaatkan tekonologi informasi 
dalam websitenya untuk menyajikan IFR, cenderung 
lebih menyajikan informasi mengenai produk dan 
layanan jasa yang diberikan perusahaan. Laporan 
keuangan dalam website sebagian besar disajikan 
dalam bentuk format pdf.  
Masih sedikit perusahaan yang menyediakan alat 
pendukung seperti alat analisis keuangan perusahaan 
dalam website, sedangkan alat pendukung tersebut 
penting bagi pengguna. 
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Abstract 

The successful of the project must be supported by the strong plans and the collaboration of the team members. 
The strong plans means that the project should be well managed from the beginning of the project until the 
project is ended. Each member should take part and give the best for the finishing of the project. In order to 
control it well, there should be a leader for managing the plan and assigning the tasks to the member. However, 
the leader must aware for the devices used in giving the task. If the task is given just by email, spreadsheets or 
disconnected files, the leader will be buried in routine work and stay in the dark about the project status. 
Therefore, a company needs an issue tracking tool for being easily track the team’s collaborative work and will 
be having the full insight into the business. Through this tool, the leader can define and assign the task for each 
member and others also can track the progress of the project.  Somehow, the leader will have meeting outside the 
office and could not access the application due to no computer. These problem could let some members do 
nothing because no task given. Therefore, the issue tracking application should be implemented as well in 
mobile, because it is quite impossible if the business people do not have mobile devices on them while they have 
meeting or doing trip for business. The difference for the application applied in mobile is the interface and some 
additional features. The application should be user friendly and adaptive with the mobile environment. 
 
Keywords : Issue Tracking Tool, Mobile   
 
 
1. Introduction  

 
Issue management is not a new management 

fad; it is a professional practice that has reached 
wide acceptance in many industries from 
government to technology. Organizations that have 
adopted issue management as a key competency 
have benefited from improved project outcomes to 
significant competitive advantage. Unfortunately 
there is very little material on issue management 
written exclusively for the development and 
humanitarian assistance sector. Most of the 
information available to development organizations 
focuses on the funding and monitoring and 
evaluation process; but there is little information 
about all the management competencies, 
methodologies and practices required to manage a 
project from the beginning to the end. 

Projects could come in all shapes and sizes, 
from the small and straight-forward to extremely 
large and highly complex. Issue management can be 
concerned with anything: people, products, services, 
materials, production, IT and communications, plant 
and equipment, storage, distribution, logistics, 
buildings and premises, staffing and management, 
finance, administration, acquisition, divestment, 
purchasing, sales, selling, marketing, human 

resources, training, culture, customer service and 
relations, quality, health and safety, legal, technical 
and scientific, new product development, new 
business development; and in any combination. In 
addition, before beginning the project, the company 
should recognize that all projects need some level of 
project management. The larger the project and the 
more complex it is, the more there is a need for a 
formal, standard, structured process and the more 
issues will come either from internal or external. 
Issue in here can be a task, an improvement of the 
project, a bugs or a new feature of the application 
[1]. The effectiveness and efficiency in managing 
issues is an important communication strategy which 
can optimally handle and reach the good result for 
the project. 

In the scope for assigning task, the one which 
has higher position only can assign the task to the 
lower one and they are not always working in the 
office in the whole day. If there is meeting outside 
office or the employers are working on side, it is 
make them hard to give the task through computer 
because they would not always be in front of 
monitor. The problems come if the task is urgent and 
the leader needs to divide and assign it to the 
member of the team for being solved as soon as 
possible. It should be an application that users can 
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assign some tasks to the team member while they are 
neither using PC nor notebook. 

The objective of this paper is to supply a web 
based application of issue tracking tool for mobile 
environment which can be accessed everywhere and 
anytime while the users have the internet connection 
in mobile phone. It will ease the team leader and 
project manager for assigning some tasks to the 
developer while there are some issues during the 
meeting with the client. In addition, these will save 
more time because the tasks will be directly 
evaluated and started to be done by the developer 
and can increase the loyalty of the customer if the 
project is finished on time or earlier. 

 
2. System Analysis 
 
2.1 System Overview  

 
The development of the issue tracking tool for 

mobile environment enable the user to manage the 
project outside office.  The user who used this 
application consists of admin, project administrator, 
issue administrator and developer. For accessing the 
application, each user needs an account and logs in 
to the system. Each account of the user has different 
roles and can only be created and managed by the 
admin. The project can only be created by the 
project administrator while the issue in the project 
(tasks, bugs, improvements, and new features) could 
be created by the project administrator and issue 
administrator.  

The issue created by the project manager or the 
bugs created by the quality assurance will be 
assigned to the technical leader and it depends on the 
technical leader whether the issue will be directly be 
doing or assign it to the developer. The one who is 
assigned (called as assignee) the task can start 
investigate the task given. If the task is not fixed, the 
issue will be assigned back to the one who assigned 
the task (called as reporter) and the assignee must 
add some comment of the problem why the task 
could not be done. If the task is fixed, the assignee 
could start the progress and resolved it whenever the 
task is done. Furthermore, the resolved issue will be 
checked by the reporter whether it is fixed or not. If 
the issue resolved is fixed appropriate with what the 
reporter wants, the reported could close the issue; 
otherwise the reporter will reopened the issue and 
assign it back to the last assignee who resolved the 
issue. 

 
2.2 Sequence Diagram  

 
Sequence diagram for creating new project is 

shown in Figure 2.1. In the application, only the user 
who has the role as a project manager could create 
new project. The project name inputted by user 
could not be same with the existing project to 

differentiate each project. The availability of the 
project name and the validation of the project data 
needed to ensure the correct data to be saved to the 
database. 

Figure 2.2 shows the sequence diagram for 
creating new issue. Only project manager, technical 
leader and quality assurance could create new issue. 
Issue in here could be tasks, improvement or new 
feature of the application, and the bugs occurred 
while the quality assurance tested the application.  

Issue should be created in a project, means that 
before creating the issue, the users should select the 
specific project and create the issue inside the 
project. Furthermore, the system needed to check the 
validation of the issue data inputted by user. If the 
data is valid, the system will save the record data 
and display the detail page of the issue; otherwise 
the user needs to input the valid one. 

 
Figure 2. 1 Sequence Diagram for Creating New 

Project

Figure 2. 2 Sequence Diagram for creating new Issue 
 

Figure 2.3 shows the sequence diagram for 
editing issue. Editing issue could be done only by 
the one who created the issue. When the data 
inputted by the user for editing issue is valid, the 
system will update the data to database and display 
the detail data of issue or will display the error 
message if the data is 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2012, STMIK - STIKOM Bali 23-25 Pebruari 2012 

1390 
 

invalid.

 
Figure 2. 3 Sequence Diagram for Editing Issue 

 

 
3. System Development 

 
3.1 User Interface Development  

 
There are six main modules in developing the 

system, such as Login Module, Home Page Module, 
Browse Project (including create project and create 
issue), Profile module. Advanced Search module, 
and User data module; in which every module could 
be accessed based on each user’s role. 

 
3.1.1  Browse Project Module 

 
The user can search the project and the active 

issue in the browse project module and only the user 
who has the role as a Project Administrator can 
create the new  project  and  create  the new  issue  
while  the  user’s  role as a Technical Leader, 
Supervisor and Quality Assurance can only create 
new issue and the other can neither create project 
nor issue. For differentiating the view of the JSP 
based on the role, the if statement for the role is 
needed and shows which part of the view can be 
viewed based on the role of the logged in user. 
Figure 3.1 shows the list of project after the user 
clicked the button search. User can click the desire 
project name for seeing the detail of the project. If 
there is a new project, the user can click create 
button for adding the new project (specified only for 
the user who has the role as a project administrator). 

 

 
          Figure 3. 1 Browse Project Module 

 
Figure 3.2 shows the page for creating a new 

issue and each field of it is a mandatory one and 
Figure 3.3 shows the detail of issue after user 
created it. 

 

 
         Figure 3. 2 Creating Issue Page 
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Figure 3. 3 Issue Detail Page 

 
3.1.2  Advanced Search Module 

 
Advanced search module is used if the user 

wanted to check the status of the specific issue is 
been doing by the developer, but forgot the issue is 
belonged to what project. User can search all issue 
based on the desire parameter. Figure 3.4 shows the 
advanced search page in which the user can input 
specific parameter for searching the issue or the user 
can search all to view all the issue. All fields in this 
page are optional, means that user can fill it or 
leaves it empty; for the drop down list, users can 
pick “All” if they forgot the specific data based on 
each category. 

Figure 3.5 shows the result for the issue 
searching. Each list consists of issue name, issue 
summary and the status of issue in which the issue 
name can be clicked if the user wants to see the 
detail of the issue. 

 
Figure 3. 4 Advanced Search Module 

 

 
Figure 3. 5 Result of Advanced Search 

 
 

3.1.3  Performance Module  
 
Performance Module is used for viewing the 

performance of developers. The point earned in 
finishing the task is shown in this page with the 
percentages and the number of issues resolved by 
the developer shown in Figure 3.6  
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         Figure 3. 6 Performance View 

 
 
4. Conclusions 

 
The development of issue tracking tool for 

mobile environment plays important role in 
managing the project. All important issues especially 
bugs, tasks and change requests can be recorded and 
the project administrator or issue administrator can 
watch every critical issue for making sure that the 
developers are doing their jobs well.  

Since it is a mobile application, and almost 
everyone nowadays has a mobile phone with internet 
connection, it helps all the people from the company 
or organization in doing their jobs. The project 
stakeholder can get the most updated information 

about the new issue or the new project that had just 
been created; for technical leader, they can know 
directly the new project or issue that has been 
assigned to them and for developer, they can know 
the new issue assigned to them, so they can directly 
do it without wasting any time, etc. It improves the 
productivity and the time efficiency in 
communicating. managing, and resolving the issue 
in order to meet the deadline and the objectives of 
the project. 
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Abstrak 

Kebutuhan tata kelola teknologi informasi dalam perguruan tinggi semakin tinggi karena organisasi ini 
membutuhkan sebuah pendekatan terstruktur dalam mengelola informasi yang ada. Beberapa universitas 
memiliki rencana untuk menggunakan IT governance pada universitasnya, namun masih ada beberapa kendala 
baik dari segi konsep, maupun penerapannya. Berdasarkan studi literatur dan mengambil ITB sebagai studi 
kasus, diusulkan beberapa hal untuk menjadi saran universitas dalam membangun IT governance di kampusnya. 
 
Kata kunci : tata kelola teknologi informasi, universitas, COBIT 
 
 
 
 
 
1. Pendahuluan 
 

Perguruan tinggi adalah salah satu organisasi 
non profit yang memiliki banyak aliran informasi di 
dalamnya. Oleh karena itu dibutuhkan pula suatu 
tata kelola teknologi informasi yang baik, sehingga 
teknologi informasi yang digunakan dapat selaras 
dengan obyektif bisnis dan rencana strategis 
universitas. Penggunaan tata kelola yang baik 
menjadi salah satu dari enam isu paling diperhatikan 
dalam suatu kepengurusan universitas [6] 

Kebutuhan tata kelola teknologi informasi 
semakin tinggi karena organisasi membutuhkan 
sebuah pendekatan terstruktur dalam mengelola 
informasi dari segi biaya/nilai, keselarasan dengan 
bisnis, keamanan, menjaga agar teknologi informasi 
dapat berjalan selalu, mengelola kompleksitas dan 
kepatuhan terhadap aturan yang ada. Hal ini akan 
menjamin bahwa obyektif yang disetujui untuk 
penggunaan teknologi informasi dapat dikelola 
dengan baik dan dipantau kinerjanya secara teratur. 

Universitas sebagai salah satu organisasi non 
profit di Indonesia terkadang masih belum memiliki 
kesempatan, bahkan keinginan untuk mengelola 
teknologi informasi yang digunakan menggunakan 
pendekatan tata kelola teknologi informasi. Pada 
dasarnya pada tata kelola informasi akan ditentukan 
siapa pembuat keputusan dan bagaimana keputusan 
TI dibuat. Kesulitan dalam mendefinisikan tata 
kelola teknologi informasi adalah salah satu 
kesulitan dalam memulai implementasi dan 
pengonsepan tata kelola teknologi informasi di suatu 
organisasi, termasuk universitas. 

Berdasarkan studi literatur dan mengambil 
studi kasus kondisi penggunaan tata kelola teknologi 
informasi di ITB, akan dianalisis sejauh apa 
penggunaan tata kelola ini dan dari makalah ini akan 
dihasilkan suatu usulan kerangka kerja dan aspek 
apa saja yang perlu diperhatikan oleh para pemegang 
kepentingan tata kelola teknologi informasi dalam 
suatu universitas. 

Tata kelola informasi secara mendasar telah 
menjadi suatu fokus penelitian pada beberapa 
institusi dan organisasi di dunia. Karena dengan 
semakin banyaknya informasi yang ada pada suatu 
organisasi, dibutuhkan suatu sistem yang dapat 
menata dari segi pembagian tanggung jawab 
pengambilan keputusan dan juga informasi apa saja 
yang sebaiknya dikelola pada suatu organisasi. Studi 
sebelumnya telah dilakukan oleh Educause Center 
for Applied Research (ECAR) dari Cincinnati 
University. 

Penelitian ini menggunakan metodologi 
penelitian yang dikembangkan oleh Marcyzk [7]. 
Pada awalnya dilakukan formulasi permasalahan 
penelitian yang akan diteliti dan dicari solusinya. 
Setelah itu dilakukan wawancara dengan pemegang 
kepentingan atas tata kelola informasi di ITB, dalam 
hal ini Unit Sumber Daya Informasi (USDI) ITB. 
Pada wawancara dicari apa saja kendala dan 
permasalahan di lapangan. Sejauh apa kondisi 
terkini dari perencanaan dan implementasi dari tata 
kelola teknologi informasi di ITB sebagai studi 
kasus penelitian ini. Setelah didapat beberapa 
informasi lapangan, dilakukan analisis terhadap 
kondisi ideal dan kondisi aktual salah satunya 
menggunakan analisis GAP. Dan pada akhirnya 
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dicari solusi berupa usulan kerangka kerja tata kelola 
teknologi informasi yang dapat dilakukan oleh 
universitas sebagai salah satu bentuk perguruan 
tinggi di Indonesia. 

Pada gambar 1 di bawah ini dapat dilihat posisi 
dan kontribusi dari penelitian yang dilakukan. Tema 
tata kelola teknologi informasi untuk universitas 
dilihat awalnya dari teknologi informasi dan 
performa teknologi informasi. Terdapat dua buah 
penelitian yang dijadikan acuan, yaitu penelitian 
yang dilakukan oleh Muhanna tahun 2010, dan oleh 
Dewey dan DeBlois pada tahun 2006. Setelah itu 
dari sisi performa teknologi informasi, diambil 
acuan dari penelitian yang dilakukan oleh Peter 
Weill dan Ross tahun 2006. Selain itu tata kelola 
teknologi informasi juga dilihat dari sisi komite tata 
kelola teknologi informasi yang mengacu pada 
dokumen dari ITGI pada tahun 2003 berjudul Board 
Briefing on IT Governance.  

Dari penelitian yang telah dilakukan 
sebelumnya, penelitian ini memiliki posisi menjadi 
hasil penyesuaian implementasi dan rencana 
penggunaan tata kelola teknologi informasi yang 
dilakukan pada universitas di Indonesia, yang 
memiliki sistem tata kelola dan bentuk organisasi 
yang berbeda dengan universitas yang ada pada 
negara lain. 

 
Gambar 1 Diagram State of the art 

 
2. Tata Kelola Teknologi Informasi 
 

IT Governance merupakan sebuah subset dari 
disiplin ilmu Corporate Governance yang fokus 
kepada manajemen performansi serta resiko dari 
sistem yang menggunakan teknologi informasi [1]. 
Konsep dari IT Governance mulai dikenal pada awal 
tahun 1993, dimana IT Governance seringkali 
berkaitan dengan keselarasan antara manajemen TI 
dengan tujuan utama organisasi.  

Tata kelola teknologi informasi menurut ITGI 
terdiri dari 5 area fokus yaitu: 

- Strategic alignment: area yang fokus dalam 
memastikan keterhubungan antara rencana 
bisnis dan rencana teknologi informasi (TI) 
dalam mendefinisikan, mempertahankan dan 

melakukan validasi terhadap nilai TI serta 
menyelaraskan operasional TI dengan 
operasional organisasi secara menyeluruh. 

- Value delivery: area yang berkaitan dengan 
nilai TI, fokus kepada optimasi biaya dan 
memastikan agar TI dapat memberikan 
nilai/manfaat yang dibutuhkan untuk 
mendukung strategi bisnis. 

- Risk management: area yang berkaitan dengan 
manajemen resiko, meningkatkan awareness 
terhadap resiko serta membuat rencana 
mitigasi terhadap resiko. 

- Resource management: suatu area yang 
berkaitan dengan sumber daya, fokus dalam 
investasi yang optimal dan pengelolaan sumber 
daya TI (informasi, infrastruktur dan orang). 

- Performance measurement: melakukan 
tracking dan pengendalian terhadap 
implementasi strategi, performansi proses dan 
pemberian manfaat. Pengendalian dapat 
dilakukan menggunakan alat bantu seperti 
balanced scorecard dan sebagainya. 
 

 
Gambar 2 - ITGI IT Governance [1] 

Definisi dari tata kelola teknologi informasi 
adalah sebuah kepemimpinan, proses dan struktur 
untuk memastikan agar TI yang dimiliki perusahaan 
dapat mendukung strategi dan tujuan perusahaan 
dengan mendefinisikan: 

- Apa saja keputusan yang harus diambil? 
- Siapakah yang berwenang untuk mengambil 

keputusan tersebut? 
- Bagaimana keputusan tersebut diambil? 

Tujuan utama dari tata kelola teknologi 
informasi adalah memastikan bahwa investasi dalam 
bidang TI dapat memberikan manfaat/nilai kepada  
organisasi serta dapat melakukan mitigasi terhadap 
resiko yang berkaitan dengan TI. Pada saat ini ada 
banyak jenis kerangka kerja yang dipakai oleh 
berbagai perusahaan di dunia, beberapa diantaranya 
adalah kerangka kerja tata kelola teknologi 
informasi yang dikemukakan oleh Peter Weill & 
Ross, ISO 38500 serta COBIT yang dikemukakan 
oleh ISACA. 
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3. Kerangka Kerja COBIT 4.1 
 

Kerangka kerja COBIT merupakan kerangka 
kerja tata kelola teknologi informasi yang 
dikemukakan oleh ISACA. COBIT pertama kali 
dikemukakan pada tahun 1996 dan terus menerus 
mengalami perubahan dan pengembangan. Pada saat 
ini COBIT telah mencapai versi 4.1, COBIT versi 5 
pada rencananya akan dikeluarkan pada tahun 2012. 

Berdasarkan dokumen reference guide COBIT, 
berikut ini adalah keuntungan yang didapat oleh 
organisasi apabila menggunakan kerangka kerja 
COBIT, yaitu: 
- Memungkinkan proses pemetaan antara tujuan 

IT kepada tujuan bisnis dan sebaliknya. 
- Keselarasan antara IT dan bisnis yang lebih 

baik berdasarkan fokus bisnis. 
- Menyediakan suatu sudut pandang mengenai 

IT yang dapat dimengerti oleh pihak 
manajemen. 

- Pendefinisian kepemilikan serta tanggung 
jawab yang jelas, berorientasi proses. 

- Suatu kerangka kerja yang diterima secara 
global oleh pihak ketiga. 

- Memberikan pengertian yang dapat dipahami 
oleh seluruh stakeholder karena menggunakan 
common language. 
Kerangka kerjaCOBIT fokus kepada dua area 

utama yaitu: 
- Menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk 

mendukung tujuan dan kebutuhan bisnis. 
- Memandang informasi sebagai hasil dari 

penggabungan aplikasi yang berkaitan dengan 
sumber daya IT yang dikelola oleh proses IT. 
 

 
Gambar 3 - COBIT Principle 

COBIT memiliki empat domain utama yaitu 
Plan and Organise, Acquire and Implement, Deliver 
and Support, Monitor and Evaluate, tiga puluh 
empat proses dan tiga ratus delapan belas control 
objectives. Untuk mengukur performansi kerangka 
kerja COBIT, ISACA mengemukakan sebuah 
metode yang disebut COBIT Maturity Model. 
Metode ini memiliki lima level penilaian terhadap 
proses TIyaitu: 

- 0 (Non existent): tidak adanya kesadaran 
organisasi bahwa ada suatu persoalan yang 
harus diselesaikan 

- 1 (Initial/Ad Hoc): tidak ada proses yang 
terstandarisasi untuk menyelesaikan suatu 

persoalan namun ada pendekatan ad-hoc yang 
diaplikasikan oleh individu. 

- 2 (Repeatable but Intuitive): proses telah 
berkembang dimana ada prosedur serupa yang 
dilakukan oleh orang yang berbeda untuk 
menjalankan tugas yang sama, namun tidak ada 
pelatihan secara formal maupun komunikasi 
mengenai prosedur standar, sangat bergantung 
kepada pengetahuan masing-masing individu  

- 3 (Defined Process): prosedur telah 
distandarisasi dan didokumentasikan. Selain itu, 
prosedur telah dikomunikasikan melalui suatu 
pelatihan serta diharuskan untuk dilakukan. 

- 4 (Managed and Measurable): pihak 
manajemen melakukan pengamatan dan 
mengukur kepatuhan terhadap prosedur yang 
telah didefinisikan dan melakukan aksi saat 
pelaksanaan proses tidak berjalan sesuai 
harapan. 

- 5 (Optimised): proses telah dikembangkan pada 
level good practice berdasarkan hasil 
pengembangan yang terus menerus. 

 

 
Gambar 4 - COBIT Maturity Model[1] 

4. Kondisi Tata Kelola Teknologi Informasi 
Saat ini di ITB 

 
Pada karya tulis ini, analisis dilakukan 

berdasarkan studi kasus pada penggunaan tata kelola 
teknologi informasi di Institut Teknologi Bandung 
(ITB). Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan 
mempelajari dokumen konsep tata kelola teknologi 
informasi ITB, didapat kondisi saat ini dari 
penggunaan tata kelola teknologi informasi. 

ITB sebagai salah satu perguruan tinggi yang 
telah memiliki konsep tata kelola teknologi 
informasi menggunakan COBIT sebagai pedoman 
pengimplementasian tata kelola teknologi informasi. 
Kondisi saat ini dari implementasinya adalah 
terbatas pada tingkat konsep saja. Kendala yang 
terjadi pada implementasi tata kelola teknologi 
infrormasi menurut dokumen dari ITB adalah 
struktur organisasi yang kurang mendukung 
diterimanya rencana implementasi tata kelola 
teknologi informasi dan lingkungan kerja yang 
belum memiliki kesadaran atas pentingnya tata 
kelola informasi. 

Seluruh proses COBIT yang berjumlah 34 buah 
sudah diturunkan menjadi langkah-langkah 
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implementasi tata kelola informasi, namun 
dikarenakan strutktur organisasi yang kurang 
mendukung, pengambilan keputusan untuk hal ini 
menjadi kendala. Tata kelola teknologi informasi 
direncanakan oleh Unit Sumber Daya Informasi 
(USDI) yang setingkat unit kerja di struktur kerja 
rektorat ITB. Unit ini dikepalai oleh seorang kepala 
unit, dan menurut struktur organisasi ITB, unit 
hanya memiliki kemampuan untuk memberikan 
masukan dan berbentuk sistem pendukung. Padahal 
dalam perencanaan tata kelola teknologi informasi 
dibutuhkan pengambilan keputusan yang tepat, 
sehingga rencana tata kelola teknologi informasi 
dapat berjalan dengan baik. 

Secara teoritis berdasarkan dokumen, tata 
kelola teknologi informasi telah siap digunakan. 
Kematangan organisasi dihitung menggunakan 
model kematangan.  

Salah satu hal yang juga menjadi kendala 
adalah ketidakselarasannya tujuan bisnis dan 
rencana strategis teknologi informasi. Jika dilihat 
dokumen rencana strategis ITB 2011-2015 dan 
dibandingkan dengan dokumen rencana strategis 
teknologi informasi ITB 2011-2015, maka dapat 
dilihat ketidakselarasannya. Padahal keselarasan 
tujuan bisnis dan rencana strategis teknologi 
informasi menjadi hal yang cukup krusial untuk 
menjadi awal penggunaan tata kelola informasi 
dalam satu organisasi. Permasalahan ini terjadi 
karena penempatan posisi unit kerja tadi. Secara 
struktur tidak ada pihak yang bertanggung jawab 
untuk mengambil keputusan yang berhubungan 
dengan teknologi informasi. 

Hal ini bisa terjadi karena kurangnya 
pemahaman pemegang kepentingan ITB (dalam hal 
ini pihak rektorat) atas pentingnya penggunaan tata 
kelola teknologi informasi dalam membantu 
perencanaan strategis ITB sebagai universitas. 
Selain itu kurangnya kesadaran pihak rektorat secara 
keseluruhan atas pentingnya investasi teknologi 
informasi secara total untuk mendukung segala 
proses yang ada, mulai dari proses akademik, riset, 
dan organisasi. Sebagai contohya, berdasarkan hasil 
wawancara dengan pejabat USDI, USDI sebagai 
penyelenggara layanan teknologi informasi 
sebenarnya sudah memberikan beberapa layanan 
teknologi informasi untuk membantu proses 
akademik, namun sayangnya fasilitas ini tidak 
digunakan dengan optimal oleh para civitas 
akademik. Selain itu karena belum adanya 
penanggung jawab atas perencanaan teknologi 
informasi dan informasi yang ada setingkat wakil 
rektor atau direktur menyebabkan posisi USDI 
sebagai penyelenggara hanya sebatas pelaksana 
perintah saja.Hal ini tentu timpang dengan kapasitas 
dan kebutuhan adanya penanggung jawab atas 
perencanaan penggunaan teknologi informasi di 
ITB. Padahal dengan adanya penanggung jawab 
yang setingkat wakil rektor ini akan memberikan 

pengaruh atas keselarasan rencana strategis 
organisasi dalam konteks ini universitas, dengan 
rencana strategi teknologi informasi. 

 
5. Kondisi Ideal Tata Kelola Teknologi 

Informasi dalam Suatu Organisasi 
 

Suatu organisasi tentunya mempunyai target 
bentuk tata kelola teknologi informasi yang dilihat 
berdasarkan tingkat kematangannya, atau penilaian 
kapabilitas, jika menggunakan CAP COBIT 4.1. 
Dalam hal ini ada beberapa hal yang menjadi kriteria 
ideal suatu tata kelola teknologi informasi. 

Secara ideal, berdasarkan studi yang dilakukan 
oleh Jack McCredie dari University of California, 
dalam satu universitas sebaiknya ada seorang CIO 
(Chief Information Officer) [5]. Studi lain, menurut 
dokumen dari Harvard University, tata kelola 
teknologi informasi memiliki beberapa stakeholder, 
antara lain: Rektorat/Dekan Universitas, department 
management, manajemen teknologi informasi, audit 
teknologi informasi dan risk and compliance. 
Sedangkan berdasarkan Cincinnati University [4], 
perlu dibentuk suatu komite perencanaan teknologi 
informasi. 

Komite ini terdiri dari beberapa komite antara 
lain komite perencanaan teknologi akademik, yang 
memberi perhatian pada penggunaan teknologi 
dalam kegiatan akademik; komite perencaaan 
komunikasi elektronik, yang menguji web dan 
komunikasi lain yang berdasarkan teknologi 
informasi; komite perencanaan teknologi 
infrastruktur yang merencanakan kebutuhan 
teknologi infrastruktur seluruh universitas dan 
membuat rekomendasi; komite manajemen 
teknologi instistusi yang menentukan filosofi dan 
metodologi untuk memprioritaskan dan mengelola 
sistem dan data manajemen institusi; dan komite 
eksekutif strategi teknologi yang mengatur dan 
membuat prioritas atas kebijakan yang berhubungan 
dengan teknologi informasi yang diajukan empat 
komite lainnya. 

Pendekatan metode dan implementasi yang 
sesuai dengan standar internasional, sebagai contoh 
ISO 38500, menjadi hal yang cukup penting untuk 
menjadikan tata kelola teknologi informasi menjadi 
terstandarisasi. Hal ini ditujukan agar tim atau 
komite perencanaan dan implementasinya memiliki 
pembanding (benchmark) dan standar yang sesuai 
dan diakui secara internasional. Hal ini tentunya 
akan membawa efek yang positif kepada universitas 
dari segi pelayanan dan kualitas infrastrukturnya. 
 
6. Analisis GAP 
 

Tidak dapat dipungkiri, bahwa pada saat ini IT 
merupakan performance driver yang sangat penting 
dalam organisasi yang bergerak dalam bidang 
manapun dengan jenis apapun, termasuk ITB yang 
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merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang 
pendidikan serta merupakan organisasi non profit. 

Berdasarkan dua bagian sebelumnya yaitu 
kondisi tata kelola teknologi informasi saat ini dan 
kondisi ideal tata kelola teknologi informasi dalam 
suatu organisasi terdapat suatu jarak tertentu. Untuk 
menuju kondisi yang ideal dibutuhkan 
usaha/tindakan untuk meminimasi jarak yang ada. 
Hal ini disebut dengan analisis GAP. 

Pada saat ini, ITB yang memiliki cita-cita 
untuk menjadi worldclass university harus meninjau 
serta memikirkan kembali mengenai peran IT yang 
krusial dalam mencapai visi dan misi organisasi. 
ITB perlu menyadari pentingnya peran tata kelola 
teknologi informasi untuk dapat menyediakan 
layanan TI yang diperlukan oleh organisasi secara 
efektif dan efisisen. 

Berikut ini adalah hasil analisis GAP tata 
kelola teknologi informasi ITB yang dirumuskan 
berdasarkan observasi, wawancara dan analisis 
dokumen dalam urutan prioritas, yaitu: 

- Posisi USDI sebagai sebuah unit kerja perlu 
ditinjau ulang karena dalam posisi ini, USDI 
tidak dapat menjalankan peran yang dimiliki 
dengan baik. TI memang bukan merupakan 
proses bisnis utama dalam lingkungan 
universitas, namun memiliki peran sebagai 
sistem pendukung bagi sebuah organisasi untuk 
mencapai tujuan, namun apabila TI tidak dapat 
menjalankan peranannya dengan baik, sangat 
besar kemungkinan organisasi yang 
bersangkutan tidak dapat/sulit mencapai 
tujuannya. Kondisi yang ada saat ini adalah 
setiap unit kerja di ITB mengembangkan sistem 
mereka sendiri secara terpisah, keterlibatan 
USDI dalam aktivitas tersebut hanyalah 
membantu pembuatan sistem tersebut, namun 
yang memegang kontrol/kendali adalah masing-
masing unit kerja. Sebaiknya posisi USDI 
adalah sebagai pemimpin unit kerja yang 
memiliki wewenang untuk melakukan 
pengambilan keputusan dan pengendalian 
berkaitan dengan permasalahan teknologi 
informasi yang meliputi seluruh institusi ITB. 
Dalam struktur organisasi ITB sebaiknya posisi 
USDI setara dengan posisi wakil rektor 
sehingga dapat menjalankan fungsinya sebagai 
CIO (Chief Information Officer). 

- Dukungan dan kesadaran sebagian civitas 
akademika ITB mengenai pentingnya peran TI 
dalam sebuah organisasi perlu ditingkatkan. 
Mayoritas civitas akademika ITB tidak 
menyadari pentingnya TI dalam mencapai cita-
cita ITB untuk menjadi world class university. 
Pelaksanaan tata kelola sistem informasi tanpa 
dukungan dari seluruh pihak yang bersangkutan 
tidak dapat memberikan hasil yang optimal. Hal 
ini dapat ditingkatkan dengan memberikan 
seminar atau pelatihan kepada civitas 

akademika ITB mengenai peran TI sehingga 
mereka dapat menyadari hal tersebut serta 
memberikan dukungan yang dibutuhkan USDI 
untuk menjalankan perannya. 

- Alokasi anggaran ITB untuk pengadaan serta 
operasional TI relatif sangat kecil yaitu sekitar 
1% per tahun dari anggaran total, padahal USDI 
tidak hanya menyediakan layanan untuk USDI 
hanya dalam lingkup internal namun 
melingkupi institusi ITB secara menyeluruh. 
Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang 
dikemukakan oleh Muhanna dan Stoel [2] 
bahwa kapabilitas dan anggaran TI sebuah 
organisasi memiliki keterhubungan yang erat. 
Kemudian dalam penelitian tersebut juga 
dikemukakan bahwa keunggulan sebuah 
organisasi dalam IT portfolio dapat 
meningkatkan minat dari investor, dalam hal ini 
adalah pihak eksternal yang memiliki potensi 
untuk bekerja sama sebagai partner dengan ITB. 
Tanpa alokasi dana yang mencukupi, 
pencapaian cita-cita ITB sebagai sebuah world 
class university akan terhambat. 
 

7. Usulan Kerangka Kerja Tata Kelola 
Teknologi Informasi 

 
Setelah melakukan analisis terhadap kondisi 

penggunaan tata kelola teknologi informasi di ITB, 
analisis terhadap kondisi ideal dan terakhir 
melakukan analisis gap dari penggunaan di ITB, 
ditawarkan beberapa usulan untuk meningkatkan 
mutu dan efisiensi dari penerapan kerangka kerja 
tata kelola teknologi informasi di universitas, antara 
lain: 

- Dalam proses inisiasi perlu dibentuk sebuah 
tim/komite yang sebaiknya terdiri dari seorang 
CEO (dalam universitas peran CEO dalam 
konteks ini adalah rektor), seorang CIO (dalam 
universitas peran CIO diwakili oleh pemimpin 
pengelola IT dalam universitas tersebut) dan 
perwakilan dari masing-masing unit/program 
studi dalam universitas [3]. 

- Kerangka kerja tata kelola teknologi informasi 
yang diterapkan dalam universitas dapat 
bervariasi bergantung kepada kebutuhan 
masing-masing organisasi. Namun kerangka 
kerja yang penulis sarankan adalah sebuah 
framework yang diakui secara internasional 
seperti ISO 38500 dimana digunakan model 
yang menjelaskan tanggung jawab, strategi, 
akuisisi TI, performa, kepatuhan dan perilaku 
SDM dilihat dari tiga perspektif yaitu evaluasi, 
pengarahan, dan pemantauan. 

- Membangun suatu struktur tata kelola yang 
jelas, transparan, dan dikomunikasikan secara 
luas. 
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- Simplifikasi struktur komite universitas, 
mendefinisikan peran yang jelas dan provisi 
lainnya. 

- Memperjelas peran CIO dalam organisasi 
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan 

pendekatan federal, sesuai dengan yang 
dijelaskan oleh Peter Weill [3] 

- Dalam tahap perencanaan implementasi 
kerangka kerja tata kelola sistem informasi 
perlu dilakukan pertemuan secara formal 
dengan pemegang kepentingan universitas 
untuk membahas mengenai komitmen seluruh 
pemegang kepentingan dalam implementasi 
kerangka kerja tersebut. Hal ini sangat penting 
untuk dilakukan karena implementasi sebuah 
kerangka kerja tanpa komitmen dari seluruh 
pemegang kepentingan universitas tidak akan 
membuahkan keberhasilan. 

 
Daftar Pustaka: 
 
[1] IT Governance Insitute. 2003. Board Briefing 

on IT Governance. USA 
 

[2] Muhanna, W.A., dan Stoel, M.D.. 2010.How 
Do InvestorsValue IT? An Empirical 
Investigation of theValue Relevance of 

IT Capability and IT Spending Across 
Industries. Journal of Information Systems, 
Ohio. 
 

[3] Weill, P., dan Ross, W.R.. 2004.IT 
Governance – How Top Performers Manage 
IT Decision Rights for Superior 
Results.Harvard Business School Press, 
Boston. 
 

[4] Albrecth, B. dan Pirani, J.A. 2004. Using IT 
Governance Structure to Achieve Alignment at 
the University Cincinnati. EDUCAUSE 
Research Bulletin. ECAR, California. 
 

[5] McCredie, J. 2006. Improving IT Governance 
in Higher Education. EDUCAUSE Research 
Bulletin. ECAR, California. 
 

[6] Dewey, B. I., DeBlois, P. B. dan EDUCAUSE 
Issues Committee. 2006. Current IT Issues 
Survey Report. EDUCAUSE Quarterly, 29(2), 
15. 
 
[7] Marczyk, G. et. al. 2005. Essential of 
Research Design and Methodology. John 
Wiley & Sons Inc, New Jersey. 

 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2012, STMIK - STIKOM Bali 23-25 Pebruari 2012 

1399 
 

KAJIAN AWAL 
KONVERSI PENGETAHUAN  

DALAM UKM HANDICRAFT BALI  
 

1Ni Luh Ayu Kartika Yuniastari S., 2 Husni S. Sastramihardja 
 

1,2Magister Informatika, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, ITB 
1uniy55@gmail.com, 2husni@informatika.org 

 
Abstrak 

Dalam upaya meningkatkan kinerja dan daya saing, Usaha Kecil Menengah (UKM) handicraft membutuhkan 
pengetahuan individu dan organisasi.  Agar pengetahuan individu tersebar dalam organisasi dibutuhkan transfer 
pengetahuan dalam UKM yang dimudahkan dengan adanya konversi pengetahuan. Makalah ini merupakan hasil 
analisis awal pengembangan pengetahuan dalam UKM handicraft, proses konversi pengetahuan yang terjadi 
dalam UKM handicraft, serta pengaruh budaya dan tradisi Bali terhadap proses konversi pengetahuan UKM 
handicraft.  Berdasarkan hasil analisis, jenis pengetahuan dalam UKM handicraft  adalah pengetahuan internal 
(latent, tacit, conscious), eksplisit, dan eksternal. Jenis pengetahuan ini akan mengalami perkembangan dari satu 
jenis ke jenis pengetahuan yang lain, dari satu individu ke individu lain, dan dari individu ke organisasi. 
Perkembangan pengetahuan ini merupakan hasil suatu proses konversi pengetahuan. Berdasarkan jenis 
pengetahuan dalam UKM, maka kemungkinan konversi pengetahuan yang terjadi adalah sosialisasi, 
explicitation, eksternalisasi, kombinasi dan internalisasi. Berdasarkan hasil analisis jenis pengetahuan dan 
konsep konversi pengetahuan, dalam makalah ini dibuat desain awal model konversi pengetahuan UKM 
handicraft.   
Kata kunci : konversi pengetahuan, transfer pengetahuan, UKM handicraft 
 
1. Pendahuluan 

Pengetahuan dan skill karyawan adalah 
kekayaan dan sumber keberhasilan organisasi. Saat 
sebuah organisasi mencoba meningkatkan kinerja, 
maka dibutuhkan pengetahuan individu dalam 
organisasi sehingga organisasi dapat berkompetisi 
dan bertahan. Selain pengetahuan individu, 
dibutuhkan pula pengetahuan organisasi. Beberapa 
sumber membagi pengetahuan  berdasarkan dimensi 
yang berbeda-beda. Secara umum menurut [4] 
terdapat jenis pengetahuan tacit dan eksplisit. 
Pengetahuan tacit merupakan bentuk pengetahuan 
yang masih tersimpan dalam pikiran manusia. 
Pengetahuan eksplisit merupakan bentuk 
pengetahuan yang sudah terdokumentasi.  Kondisi 
kompetensi yang makin ketat menyebabkan perlu 
adanya pengembangan sumber daya manusia 
organisasi agar dapat mengelola dan 
mengembangkan pengetahuan yang dimiliki. 

Tantangan yang dihadapi oleh organisasi saat 
ini adalah sebagian besar pengetahuan yang tersedia 
dimiliki oleh individu tertentu yang mempunyai 
mobilitas tinggi. Tantangan inilah yang menjadi 
salah satu alasan dibutuhkannya manajemen 
pengetahuan agar organisasi dapat menjaga 
pengetahuan yang dimiliki tetap terpelihara dan 
senantiasa tersedia untuk dipelajari oleh karyawan 
yang membutuhkan. Menurut [5] yang menjadi inti 
aktivitas dalam manajemen pengetahuan adalah 
pentransferan dan pengubahan pengetahuan. 
Pengetahuan yang dikelola dalam hal ini yaitu 

pengetahuan individu dan pengetahuan organisasi. 
Pengetahuan individu dikelola menjadi pengetahuan 
organisasi, dan akhirnya menjadi aset organisasi. 
Agar pengetahuan menjadi pengetahuan organisasi, 
maka perlu dilakukan proses transfer pengetahuan. 
Terdapat beberapa cara transfer pengetahuan, salah 
satunya dengan cara konversi pengetahuan. 

Manajemen pengetahuan organisasi dapat 
dilakukan dalam berbagai sektor usaha. Dalam 
makalah ini manajemen pengetahuan dilakukan pada 
UKM yang bergerak dalam bidang handicraft. UKM 
handicraft merupakan bidang usaha yang 
menghasilkan produk-produk kerajinan yang dibuat 
tangan dan unik. Manajemen pengetahuan pada 
UKM handicraft sangat diperlukan untuk 
mempertahankan kualitas produk dan proses bisnis 
UKM. Dengan keterbatasan sumber daya manusia 
dan pendidikan individu dalam UKM dibutuhkan 
transfer pengetahuan antara individu yang memiliki 
pengetahuan kepada individu lain sehingga 
pengetahuan tersebar dalam UKM dan dapat 
meningkatkan kinerja serta daya saing UKM. Proses 
transfer pengetahuan anggota UKM dimudahkan 
dengan adanya konversi pengetahuan. 

Makalah ini merupakan hasil dari proses studi 
literatur dan analisis awal untuk penelitian mengenai 
model konversi pengetahuan UKM handicraft yang 
dipengaruhi oleh tradisi dan budaya Bali, dimana 
penelitian tersebut saat ini sedang dalam proses 
pelaksanaan. Penelitian tersebut berupaya untuk 
membangun model konversi pengetahuan yang 

No Makalah : 353
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efektif dan efisien dalam UKM handicraft dengan 
menyertakan pengaruh tradisi dan budaya Bali 
dalam proses konversi tersebut.  

Makalah ini akan menjawab pertanyaan-
pertanyaan yaitu (1) Pengembangan pengetahuan 
dalam UKM handicraft, (2) Proses konversi 
pengetahuan yang terjadi dalam UKM handicraft, 
(3) Pengaruh budaya dan tradisi Bali terhadap proses 
konversi pengetahuan UKM handicraft. Tujuan dari 
makalah ini adalah menggali pengembangan 
pengetahuan dan proses konversi yang ada dalam 
UKM handicraft, serta hipotesis dan analisis awal 
yang akan menjadi dasar dalam penelitian 
selanjutnya. 

Bagian pertama dari makalah menjelaskan 
secara singkat mengenai pentingnya konversi 
pengetahuan dalam UKM handicraft. Bagian kedua 
mengenai metodologi penelitian yaitu langkah-
langkah yang dilakukan dalam pembuatan makalah. 
Bagian kedua ini juga menjelaskan studi literatur 
mengenai konsep jenis pengetahuan dan konversi 
pengetahuan serta data hasil wawancara yang akan 
menjadi acuan dalam analisis.  Bagian ketiga dari 
makalah ini merupakan pembahasan yang terdiri 
dari pengajuan hipotesis, analisis pengetahuan, 
perkembangan pengetahuan dan konversi 
pengetahuan. Bagian keempat menjelaskan desain 
awal model konversi pengetahuan. Sebagai bagian 
penutup, bagian kelima dari makalah ini 
menyampaikan kesimpulan dan eksplorasi pada 
penelitian selanjutnya.  

 
2. Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian yang digunakan dalam 
makalah ini mengadaptasi kerangka berpikir 
metodologi IS Research yang dikemukakan oleh [2]. 
Menurut [2] sebuah penelitian sistem informasi 
haruslah memiliki dua sisi yaitu relevan dengan 
pengetahuan  lingkungannya (relevance) dan patuh 
terhadap dasar yang ada (rigor). Metodologi 

penelitian dapat dilihat pada Gambar 1. Penelitian 
yang dilaksanakan terdiri dari dua tahapan yaitu (1) 
tahap analisis awal dan (2) tahap analisis lanjutan 
dan pembangunan model. Tahap analisis awal akan 
dipaparkan pada makalah ini sedangkan tahap 
analisis lanjutan dan pembangunan model akan 
dilakukan pada penelitian selanjutnya yaitu berupa 
pembuktian hipotesis, penetapan komponen 
pembentuk model, pembangunan model konversi 
pengetahuan dan evaluasi model. Berdasarkan 
perumusan masalah yang telah ditetapkan 
sebelumnya, tahap awal pada makalah ini adalah 
melakukan studi literatur mengenai konsep jenis 
pengetahuan, konversi pengetahuan dan hal-hal yang 
mempengaruhi konversi serta wawancara dengan 
UKM handicraft. 

Studi literatur mengenai konsep jenis 
pengetahuan didasarkan pada beberapa sumber yaitu 
[1,3-4]. Berdasarkan analisis, pembagian 
pengetahuan yang dikemukakan ketiga sumber sama 
secara esensi hanya berbeda di level yang lebih rinci. 
Berdasarkan perbandingan pembagian pengetahuan 
ketiga sumber dapat disimpulkan bahwa untuk 
konversi pengetahuan sebaiknya memilih level 
pengetahuan yang lebih rinci sehingga memudahkan 
pemahaman interaksi pengetahuan yang terjadi pada 
konversi pengetahuan. Jenis pengetahuan pada level 
rinci terkait dalam makalah ini yaitu jenis 
pengetahuan yang disimpulkan dari dimensi tipe [1]. 
Jenis pengetahuan diperlihatkan pada Tabel 1.  

Studi literatur mengenai konsep konversi 
pengetahuan didasarkan pada sumber [1,4]. 
Konversi pengetahuan [4] terdiri dari sosialisasi, 
eksternalisasi, internalisasi dan kombinasi. 
Sedangkan konversi pengetahuan [1] terdiri dari 
sosialisasi, explicitation, eksternalisasi, internalisasi 
dan kombinasi. Berdasarkan hasil perbandingan 
yang dilakukan terhadap kedua konsep konversi 
pengetahuan dapat disimpulkan bahwa konversi 
pengetahuan yang relevan dalam penelitian ini yaitu 
konversi pengetahuan yang disimpulkan dari [1], 
dan diperlihatkan pada Tabel 2. 

 

Gambar 1 Metodologi penelitian 
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Tabel 1 Konsep Jenis Pengetahuan 

Wawancara dilakukan dengan pengrajin 
handicraft dan pemilik UKM beberapa daerah di 
Bali. Wawancara dilakukan untuk mengetahui 
pengetahuan yang ada dalam UKM dan proses 
transfer pengetahuan yang terjadi. Berdasarkan 
hasil wawancara, didapatkan data berupa 
pengetahuan yang terdapat pada UKM handicraft 
yaitu: (1) pengetahuan tentang pembuatan produk, 
pengetahuan tentang produk, pengetahuan tentang 
pelanggan, pengetahuan tentang penjualan dan 
pemasaran produk, (2) aktor yang berfungsi 
sebagai sumber dan penerima pengetahuan dalam 
proses transfer pengetahuan yaitu pakar, 
pengrajin, karyawan, dan pemilik usaha. 

Tabel 2 Konsep Konversi Pengetahuan 

Tipe Konversi Keterangan 
Sosialisasi 
 

Pengubahan pengetahuan tacit 
seseorang ke tacit orang lain  dengan 
pertukaran pengalaman atau 
melakukan situasi learning by doing 
di bawah pengawasan orang yang 
berpengalaman 

Explicitation 
 

 Proses internal seseorang, untuk 
membuat pengetahuan internal 
(laten atau conscious) menjadi 
eksplisit 

 Dilakukan dengan artikulasi dan 
formulasi (untuk pengetahuan 
conscious) dan menggunakan 
metafora, analogi dan model (untuk 
pengetahuan laten) 

Eksternalisasi 
 

Pengubahan pengetahuan eksplisit ke 
eksternal dengan mengarah pada 
pengetahuan yang terpisah dari 
perspektif manusia 

Internalisasi 
 

Pengubahan pengetahuan eksternal 
maupun eksplisit ke dalam 
pengetahuan internal (conscious dan 
laten) 

Kombinasi 
 

Menggabungkan pengetahuan 
eksplisit atau eksternal yang ada 
dalam bentuk baru 

 
Hasil studi literatur dan wawancara 

menghasilkan konsep dan data yang digunakan 

sebagai dasar dalam pengajuan hipotesis serta 
analisis. Untuk mengetahui adanya keterhubungan 
antar variabel, maka dibuat hipotesis. Hipotesis 
yang dibuat untuk mengetahui pengaruh budaya 
dan tradisi Bali dalam konversi pengetahuan 
UKM handicraft serta pengaruh konversi 
pengetahuan terhadap keberhasilan UKM 
handicraft. Hipotesis tersebut akan dibuktikan 
kebenarannya dalam penelitian selanjutnya.  

Analisis yang akan dilakukan berupa analisis 
pengembangan pengetahuan, analisis konversi 
pengetahuan serta penetapan komponen 
pembentuk model. Untuk analisis penetapan 
komponen pembentuk model akan dilakukan pada 
penelitian selanjutnya. Berdasarkan analisis 
pengembangan pengetahuan dan konversi 
pengetahuan akan didapatkan requirement  berupa 
kesimpulan pengembangan pengetahuan dan  
proses konversi dalam UKM handicraft yang 
merupakan jawaban dari rumusan masalah serta 
desain awal model konversi pengetahuan UKM 
handicraft. Requirement ini akan digunakan 
dalam pembangunan model. Manfaat keilmuan 
dari penulisan makalah ini adalah dapat 
menambah pengetahuan dalam domain 
manajemen pengetahuan khususnya konversi 
pengetahuan dan model konversi pengetahuan 
yang dihasilkan akan dapat memberikan 
pemahaman lebih utuh mengenai konversi 
pengetahuan UKM handicraft. 

3. Pembahasan 

3.1 Pengajuan Hipotesis 

Pengajuan hipotesis merupakan cara untuk 
melihat keterhubungan antara dua variabel, dalam 
hal ini variabel yang dimaksuda adalah budaya 
dan tradisi, konversi pengetahuan, keberhasilan 
organisasi, transfer pengetahuan dan repository. 
Hipotesis dalam makalah ini dapat dilihat pada 
Gambar 2 yang  menunjukkan dua hipotesis yang 
berbeda serta variabel moderasi yang 
mempengaruhi hipotesis tersebut. 

 
Gambar 2 Hipotesis 

Terdapat beberapa variabel yang 
mempengaruhi konversi pengetahuan seperti 
tradisi dan budaya maupun adanya repository. 
Berdasarkan teori dan konsep yang ada, dapat 
dikemukakan hipotesis yaitu: 
a. H1 : Proses konversi pengetahuan dalam 

UKM handicraft dipengaruhi secara positif 
oleh budaya dan tradisi Bali. 

Jenis Pengetahuan Keterangan 

Internal 
 

Latent Tidak tersedia secara sadar 

Tacit  Berdasarkan intuisi dan persepsi 
 Dibangun melalui pengalaman 

dan situasi sosialisasi (budaya)  
Conscious  Sadar dan disengaja 

 Mudah dibuat eksplisit 
Eksplisit  Sebagai interface pengetahuan 

internal dan eksternal  
 Masih terikat pada manusia 

Eksternal  Terlepas dari manusia 
 Dapat disimpan dalam media 

penyimpanan  
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b. H2 : Proses konversi akan memiliki dampak 
positif terhadap keberhasilan UKM handicraft 
dan hubungannya dimoderasi oleh repository 
dan transfer pengetahuan.  

Pada hipotesis H1 proses konversi 
pengetahuan dipengaruhi oleh budaya dan tradisi. 
Tradisi adalah suatu kebiasaan atau aktivitas yang 
dilakukan secara teratur, terus menerus dan sejak 
lama sehingga menjadi bagian dari kehidupan 
suatu kelompok masyarakat. Sedangkan budaya 
adalah ciri khas setiap daerah mencakup pola-pola 
perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi 
sosial, religi, seni, dan lainnya. Tradisi dan 
budaya Bali memiliki karakteristik yang unik 
sehingga dalam kehidupan maupun interaksi 
masyarakat tradisi dan budaya ini sangat 
berpengaruh. Kental dengan seni dan budayanya, 
usaha-usaha yang terdapat di Bali lebih banyak 
berhubungan dengan pariwisata dan seni, salah 
satunya adalah usaha handicraft. Handicraft 
merupakan barang-barang yang dibuat dengan 
tangan dan tentunya unik. 

Tiap daerah mempunyai handicraft yang 
khas sesuai dengan daerah masing-masing. 
Beberapa handicraft Bali yang banyak diminati 
seperti patung, kain tenun, topeng, dan lainnya, 
asal mulanya berasal dari tradisi dan budaya yang 
terdapat dalam masyarakat Bali tersebut. Sebagai 
contoh patung, pada awalnya terdapat dalam 
kegiatan upacara dan ritual keagamaan. Tetapi 
karena dinilai bersifat unik dan banyak diminati, 
muncul usaha handicraft yang produknya berupa 
patung dengan mencoba membuat replika patung 
yang awalnya digunakan pada upacara keagamaan 
untuk dikomersilkan atau diperjualbelikan dengan 
adanya modifikasi atau tanpa adanya modifikasi.  

Jenis usaha handicraft masing-masing 
daerah di Bali berbeda-beda. Beberapa daerah 
memiliki ciri khas dengan produk handicraft 
masing-masing. Sebagai contoh Celuk terkenal 
dengan kerajinan peraknya, Bona terkenal dengan 
kerajinan daun lontar, Batubulan terkenal dengan 
kerajinan patung, Klungkung terkenal dengan 
kerajinan tenun dan lainnya. Masing-masing 
daerah mempunyai ciri khas jenis usaha 
handicraft. Usaha ini sebagian besar merupakan 
usaha turun temurun dan usaha yang dijalankan 
suatu masyarakat daerah tertentu sehingga 
sebagian besar masyarakat dari anak-anak sampai 
dewasa dapat membuat kerajinan tangan khas 
daerahnya masing-masing. Hal ini dipengaruhi 
oleh budaya dan lingkungan. Dengan adanya 
tradisi dan budaya dalam masyarakat yang 
memiliki semangat kekeluargaan dan kolaborasi 
tinggi akan mempermudah konversi pengetahuan 
karena terdapat kemudahan sharing pengetahuan 
dalam masyarakat tersebut sehingga dapat dibuat 
hipotesis bahwa proses konversi pengetahuan 

dalam UKM handicraft dipengaruhi secara positif 
oleh budaya dan tradisi. 

Pada hipotesis H2 proses konversi memiliki 
dampak terhadap keberhasilan UKM handicraft 
yang dimoderasi oleh repository dan transfer 
pengetahuan. Keberhasilan UKM handicraft 
dapat disebabkan oleh banyak variabel, salah 
satunya adalah pengetahuan individu dan 
pengetahuan UKM. Apabila pengetahuan tersebar 
dalam UKM dapat meningkatkan produktivitas 
dan kinerja UKM baik dalam menghasilkan suatu 
produk maupun proses bisnis lainnya. Hubungan 
ini dimoderasi atau diperkuat dengan adanya 
transfer pengetahuan dan repository. Transfer 
pengetahuan pada UKM bertujuan agar 
pengetahuan tersebar dalam UKM. Beberapa 
pengetahuan individu dalam UKM tidak dapat 
ditransfer secara langsung sehingga pengetahuan 
tersebut sebaiknya dikonversi terlebih dahulu.  

Terdapat beberapa model konversi yang 
tujuannya baik untuk penambahan pengetahuan 
individu atau organisasi. Pengetahuan individu 
yang bermanfaat untuk UKM sebaiknya 
dikonversi dari individu ke dalam bentuk formal 
sehingga dapat digunakan sewaktu-waktu apabila 
dibutuhkan. Bentuk formal ini disimpan dalam 
suatu repository UKM sehingga apabila individu 
yang memiliki pengetahuan sudah tidak berada 
dalam UKM, pengetahuan individu tersebut telah 
menjadi pengetahuan UKM. Dengan adanya 
repository dapat dikatakan suatu proses konversi 
berhasil karena terdapat bentuk nyata dari 
pengetahuan sumber yang sebelumnya ingin 
dikonversi. Hal ini akan berpengaruh terhadap 
keberhasilan UKM sehingga dapat dikatakan 
bahwa untuk mencapai keberhasilan UKM 
handicraft dengan adanya konversi, salah satu 
faktor yang memperkuat adalah adanya 
repository. 
 
3.2 Analisis Pengetahuan, Perkembangan 

Pengetahuan dan Konversi Pengetahuan 

Analisis pengetahuan, perkembangan 
pengetahuan dan konversi pengetahuan bertujuan 
untuk mengetahui pengetahuan yang ada dalam 
UKM handicraft beserta perkembangannya dan 
konversi pengetahuan yang terjadi. Pada 
umumnya pengetahuan yang terdapat pada suatu 
UKM handicraft adalah pengetahuan tentang 
produk, pembuatan produk, penjualan dan 
pemasaran produk. Secara umum pengetahuan ini 
mengalir dalam individu ataupun kelompok 
individu yang berkaitan erat dengan UKM. Aktor 
yang akan menjadi sumber dan penerima 
pengetahuan dalam proses konversi terdiri dari 
pakar, pengrajin, pemilik UKM, dan karyawan.  

Pengetahuan yang terdapat dalam UKM 
handicraft dapat dibedakan menjadi beberapa 
jenis pengetahuan. Untuk mengetahui jenis 
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pengetahuan yang ada dalam UKM handicraft 
dilakukan pemetaan data pengetahuan dengan 
konsep jenis pengetahuan  yang ada pada Tabel 1. 
Pemetaan akan menghasilkan jenis pengetahuan 
UKM handicraft yang dapat dilihat pada Tabel 3. 

Selain pengetahuan yang dijelaskan pada 
Tabel 3 mungkin terdapat pengetahuan lain dalam 

Tabel 3 Pemetaan Pengetahuan UKM Handicraft 

Pengetahuan UKM Jenis Pengetahuan 
Pengetahuan tentang 
produk 

Internal (tacit, conscious), 
eksplisit, eksternal 

Pengetahuan tentang 
pembuatan produk 

Internal (latent, tacit, 
conscious), eksplisit, eksternal 

Pengetahuan tentang 
pemasaran 

Internal (tacit, conscious), 
eksplisit, eksternal 

Pengetahuan tentang 
penjualan 

Internal (tacit, conscious), 
eksplisit, eksternal 

UKM yang akan dieksplorasi pada penelitian 
selanjutnya. Dari Tabel 3 dapat disimpulkan 
bahwa jenis pengetahuan yang terdapat dalam 
UKM handicraft adalah jenis pengetahuan 
internal, eksplisit dan eksternal. 
 Dalam UKM handicraft pengetahuan akan 
mengalami perkembangan dari satu jenis 
pengetahuan ke jenis pengetahuan yang lain, dari 
satu individu ke individu lain, dari individu ke 
organisasi. Perkembangan pengetahuan ini 
merupakan hasil suatu proses konversi 
pengetahuan. Sebagai contoh pengetahuan yang 
pada awalnya hanya berupa pengetahuan internal 
individu dapat berkembang menjadi pengetahuan 
organisasi. 

Dalam makalah ini ditetapkan definisi 
operasional konversi adalah pengubahan sesuatu 
(baik benda, pengetahuan, dan lainnya) menjadi 
suatu hal yang lebih mudah dimengerti dan 
berguna melalui suatu proses tertentu. Perubahan 
ini mencakup perubahan bentuk, nilai, dan fungsi. 
Definisi operasional konversi pengetahuan adalah 
proses pengubahan suatu jenis pengetahuan 
tertentu menjadi jenis pengetahuan lain untuk 
memudahkan dalam memahami dan mengerti.  

Konversi pengetahuan dalam UKM 
handicraft ini terjadi dalam dua level yaitu level 
individu dan level organisasi. Pada level individu 
pengetahuan dikonversi dari satu individu ke 
individu lain melalui komunikasi, pelatihan, 
pembelajaran individu dan lainnya sedangkan 
pada level organisasi pengetahuan dikonversi 
menjadi pengetahuan organisasi dalam bentuk 
repository UKM. Bentuk lain dalam konversi 
pengetahuan dapat berupa video tutorial, manual, 
buku dan lainnya. Hal ini didukung oleh adanya 
teknologi.  

Teknologi akan digunakan sebagai salah 
satu rekomendasi untuk mempermudah proses 
konversi yang ada dalam UKM handicraft. 
Dengan adanya suatu teknologi akan membantu 
dan mempercepat proses konversi pengetahuan. 

Sebagai contoh, dalam pembuatan produk 
karyawan harus belajar dari seorang pakar atau 
pemilik UKM dengan interaksi langsung, apabila 
pada saat  tertentu seorang pakar atau pemilik 
UKM tidak dapat berinteraksi langsung, 
karyawan dapat belajar dari video tutorial yang 
menjelaskan tentang langkah-langkah pembuatan 
produk.  Dengan adanya teknologi dapat 
membantu proses konversi pengetahuan dengan 
tidak menghilangkan proses tradisional yang 
terdapat dalam UKM handicraft serta 
karakteristik tradisi dan budaya. Dalam konversi 
pengetahuan organisasi, individu merupakan salah 
satu media konversinya.  

Berdasarkan jenis pengetahuan UKM yang 
telah dijelaskan pada Tabel 3 dan model konversi 
pada Tabel 2, maka kemungkinan konversi 
pengetahuan yang terjadi baik level individu 
maupun organisasi dalam UKM handicraft adalah 
sosialisasi, explicitation, eksternalisasi, kombinasi 
dan internalisasi. 
 
4. Desain Awal Model Konversi Pengetahuan 

Berdasarkan analisis jenis pengetahuan dan 
model konversi pengetahuan yang telah dijelaskan 
sebelumnya, dapat dibuat model awal konversi 
pengetahuan yang terdapat pada UKM handicraft 
seperti Gambar 3. Terdapat lima usulan proses 
konversi pada desain awal model konversi 
pengetahuan. Konversi pengetahuan ditujukan 
untuk level individu dan organisasi. Pada level 
individu terjadi lima proses konversi yaitu 
sosialisasi, explicitation, eksternalisasi, kombinasi 
dan internalisasi.  

Sosialisasi merupakan pengubahan 
pengetahuan tacit dari individu sumber ke 
individu penerima yang terjadi melalui 
komunikasi, interaksi dan pelatihan untuk sharing 
atau transfer pengetahuan dalam UKM. Dalam 
proses sosialisasi dapat didukung oleh teknologi 
untuk memudahkan komunikasi atau interaksi. 
Explicitation merupakan pengubahan 
pengetahuan conscious menjadi eksplisit melalui 
formulasi dan pengubahan pengetahuan latent 
menjadi eskplisit dengan cara analogi dan 
metafora. Proses explicitation ini terjadi pada 
individu masing-masing sehingga belum terjadi 
transfer pengetahuan ke individu lain. 

Eksternalisasi merupakan pengubahan 
pengetahuan eksplisit menjadi eskternal dengan 
cara menuangkan pengetahuan ke dalam bentuk 
formal atau nyata yang dapat dilihat dan dipelajari 
baik oleh individu lain maupun organisasi. Bentuk 
formal ini dapat berupa repository, manual, buku, 
video tutorial dan lainnya yang akan dapat 
bermanfaat bagi UKM. Kombinasi merupakan 
penggabungan pengetahuan eksplisit individu 
dengan individu lain atau penggabungan 
pengetahuan eksternal melalui diskusi dan 
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pertukaran pengetahuan sehingga dapat 
menghasilkan suatu pengetahuan baru. Salah satu 
cara dalam melakukan kombinasi adalah melalui 
diskusi antar individu dalam UKM. Pada saat 

diskusi dapat memanfaatkan teknologi untuk 
mempermudah proses pertukaran pengetahuan 
dalam diskusi tersebut. 

 
Keterangan Proses Konversi: 
S : Sosialisasi  E : Explicitation  I : Internalisasi 
X : Eskternalisasi  C : Kombinasi  

Gambar 3 Model awal konversi pengetahuan

Internalisasi merupakan pengubahan 
pengetahuan eksplisit atau eksternal menjadi 
pengetahuan internal (conscious dan laten) melalui 
proses pembelajaran individu. Pada UKM, proses 
pembelajaran individu ini dilakukan oleh karyawan 
baru dalam hal pembuatan produk ataupun 
pembelajaran pengubahan desain produk oleh 
karyawan lama. Pada level organisasi proses 
konversi yang terjadi yaitu eksternalisasi. Hasil dari 
proses eksternalisasi yang dilakukan oleh individu 
akan menjadi pengetahuan UKM karena dapat 
tersimpan pada memori UKM. Teknologi sebagai 
pendukung proses konversi dalam UKM selain 
berupa infrastruktur dapat berkembang menjadi 
sebuah sistem manajemen pengetahuan yang dapat 
dijadikan prospek untuk kemajuan UKM handicraft. 
Desain model awal ini akan disempurnakan pada 
penelitian selanjutnya yang akan menjadi model 
konversi pengetahuan UKM handicraft. 

 
5. Kesimpulan 

Kesimpulan dalam makalah ini adalah: 
1. Berdasarkan pemetaan pengetahuan dalam 

UKM handicraft dengan konsep pengetahuan 
yang ada, maka dapat disimpulkan jenis 
pengetahuan yang terdapat dalam UKM 
handicraft adalah jenis pengetahuan internal 
(latent, tacit, conscious), eksplisit, dan 
eksternal. Pengetahuan ini akan mengalami 
perkembangan dari satu jenis pengetahuan ke 
jenis pengetahuan yang lain, dari satu individu 
ke individu lain, dari individu ke organisasi. 
Perkembangan pengetahuan ini merupakan 
hasil suatu proses konversi pengetahuan.  

2. Berdasarkan pada jenis pengetahuan dalam 
UKM, maka kemungkinan konversi 
pengetahuan yang terjadi dalam UKM 
handicraft adalah sosialisasi, explicitation, 
eksternalisasi, kombinasi dan internalisasi. 

3. Hal-hal yang mempengaruhi konversi 
pengetahuan salah satunya adalah tradisi dan 
budaya Bali. Pengaruh ini dikemukakan dalam 
makalah dalam bentuk hipotesis. 

4. Untuk eksplorasi selanjutnya akan dilakukan 
pembuktian hipotesis, penetapan komponen 
pembentuk model sehingga akan dihasilkan 
suatu model konversi pengetahuan UKM 
handicraft yang disertai rekomendasi sistem 
manajemen pengetahuan dan arsitektur 
teknologi. 
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Abstrak 
Pesatnya pertumbuhan internet di tengah masyarakat menjadikan electronic voting (e voting) system 
dilirik sebagai pengganti alternatif dari pemilu konvensional. Teknologi internet yang mampu 
memberikan kemudahan akses kepada masyarakat luas dengan cakupan wilayah yang hampir tak 
terbatas dinilai memiliki potensi yang sangat membantu bagi pemanfaatan e voting system. Bahkan, 
seiring dengan makin merosotnya tingkat partisipasi pemilih dalam proses pemilu beberapa periode 
belakangan, e voting mulai tidak sekedar dipandang sebagai alternatif tapi juga kebutuhan.Satu hal 
yang menjadi kendala terkait penerapan e voting adalah isu keamanan. Banyak pihak yang menyoroti 
bahwa e voting system sangat rentan akan kecurangan mengingat aktivitas cyber crime bisa saja 
menyerang sistem yang ada. Karenanya, diperlukan satu metode handal yang mampu menjamin bahwa 
e voting system benar-benar aman. Metode verikasi pemilih dengan menggunakan pre-encrypted ballot 
adalah sebuah metode voting yang bertujuan untuk mencegah adanya manipulasi suara dalam 
terminal voting. Penerapan metode ini merupakan pemecahan terhadap isu keamanan di atas.Verikasi 
pemilih dengan pre-encrypted ballot memilik fitur penting yang memungkinkan seorang pemilih 
memastikan bahwa suara mereka benar-benar masuk dan tidak mengalami manipulasi. Selain itu, 
metode ini bisa meyakinkan pemilih bahwa suara mereka telah masuk dalam proses penghitungan. 
Dengan kata lain, ada dua konteks berbeda yang menjadi prioritas dari  metode ini, yaitu : perekaman 
data suara secara valid dan akurasi perhitungan suara. 
 
Kata kunci : e voting, verifikasi pemilih, pre-encrypted ballot, pemilu online 

 
 
1. Pendahuluan 

Dalam Dalam masyarakat yang 
memiliki kultur pemerintahan bersistem 
demokrasi, sangatlah lazim bila dikenal 
istilah voting atau pemilihan kandidat. 
Proses pemilihan pejabat legeslatif, kepala 
daerah hingga pemilihan presiden melalui 
pemilihan umum (pemilu) adalah sekian 
contoh dari pesta rakyat yang menerapkan 
pemilihan kandidat (election).  

Namun, proses-proses election yang 
disebutkan di atas masih memiliki banyak 
kelemahan, diantaranya adalah metode 
yang digunakan masih manual. Sering kita 
jumpai pada metode election 
konvensional, pemilihan suara hanya 
mengandalkan lembaran kertas sebagai 
medianya serta perhitungan yang cukup 
memanfaatkan lembaran papan. Dengan 
kata lain, semua proses tersebut belumlah 
dilakukan seara computerized. Padahal, 
election sangatlah lekat dengan 
perhitungan. Jadi bukanlah tidak mungkin 
bila inaccuracy perhitungan akan terjadi 
akibat kelalaian atau ketidaktelitian dari 
orang yang menghitung yang kemudian 
mengakibatkan delay atas pengumuman 
(anouncement) hasil election. 

Guna mengurangi kelemahan dan 
meningkatkan efektifitas dari proses 
election konvensional, maka 
diperkenalkanlah teknik Electronic Voting 
(e-Voting). E-Voting akan 
mengotomatisasi dan menyederhakan 
proses election, meningkatkan kecepatan 
dalam perhitungan, menambah tingkat 
partisipasi, mengurangi kesalahan 
perhitungan, dan meminimalkan waktu 
dalam menampilkan hasil voting election.  

Meski terbukti memberikan 
keuntungan yang signifikan, e-Voting 
tetap menyisakan masalah. Isu keamanan 
pemilu dengan remote system ini menjadi 
polemik yang berkepanjangan. Banyak 
pihak yang merasa pesimis akan tingkat 
validitas kerahasiaannya dan banyak pula 
yang optimis bahwa e-Voting memiliki 
potensi serta layak dikembangkan. 

Karenanya Implementasi Metode 
Verifikasi Voter dengan Pre-Encrypted 
Ballot dalam Electronic Voting System ini 
patutlah menjadi referensi. Pemanfaatan 
salah satu metode baru e-Voting dengan 
fokus verifikasi pemilih tersebut 
diharapkan mampu memberikan gambaran 
sejauh mana efektifitas sisi keamanan e-
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Voting. Tentu saja dengan catatan tidak 
melupakan batasan sekup dari metode pre-
encrypted ballot sendiri. 
Makalah ini terdiri dari beberapa bab yang 

dijelaskan sebagai berikut: 
 
2. Dasar Teori 
2.1 Electronic Voting System 

Electronic voting (atau biasa dikenal 
dengan istilah e-voting) merupakan sebuah 
istilah yang mencakup segala macam bentuk 
proses pengambilan suara (voting), dengan 
mengandalkan peranti elekronik sebagai piranti 
utamanya baik sebagai pengambil suara atau 
pun penghitung suara. 

Teknologi electronic voting dapat 
mencakup diantaranya punched cards, sistem 
voting optical scan, dan Direct Recording 
Electronic (DRE) voting system. Bisa juga ia 
berupa transmisi ballot dan vote melalui 
telepon, private computer network, atau pun 
internet. 

Secara garis besar, metode-metode 
yang dikembangkan tersebut berusaha 
memenuhi kebutuhan mendasar dari sebuah 
electronic voting system atau basic standard 
dari e voting. Beberapa kebutuhan mendasar 
yang dimaksud diantaranya : 

 
a. Fairness : tidak seorang pun 

mengetahui hasil voting sebelum tally 
(proses selesai) 

b. Eligibility : hanya pemilih yang sah 
yang bisa memberikan suaranya 

c. Uniqueness : voter tidak boleh 
memilih lebih dari satu kali 

d. Uncoercibility : tidak seorang pemilih 
pun yang bisa memberitahukan atau 
melihat bagaimana dia memilih. Hal 
ini untuk menghindari penyuapan. 

e. Anonymity : tidak ada link yang 
mengubungkan antara indentitas 
pemilih dengan ballot yang dipilih. 
Pemilih tetap anonymous. 

f. Accuracy : semua vote yang valid 
dihitung secara teliti. Pilihan seorang 
voter tidak bisa diubah, diduplikasi, 
atau di-remove 

g. Efficiency : komputasi dilakukan 
dalam waktu / batasan yang dapat 
ditoleransi 

h. Robustness : voter iseng (malicious 
voter) tidak dapat menghalangi atau 
mengganggu pemilu 

i. Mobility : tidak ada aturan yang 
mengharuskan seorang voter harus 
memilih di suatu tempat 

j. Practicability : tidak membutuhkan 
keahlian dan peralatan tambahan yang 
berlebih 

 
2.2 Metode Baru Verifikasi Voter dengan 

Pre-encrypted Ballot Scheme 
Sebuah electronic voting system baru 

dapat dikatakan reliable bila telah mampu 
memenuhi aspek keamanan, seperti privasi dan 
akurasi. Untuk mencapai tingkat akurasi yang 
memuaskan dari hasil pemilu, tidaklah cukup 
hanya dengan sistem yang mampu merekam 
dan menghitung suara saja. Banyak faktor 
eksternal yang bisa mempengaruhi isi dari 
suara pemilih yang berarti juga berpengaruh 
pada akurasi hasil pemilihan. 

Dalam sistem pemilu konvensional 
yang menggunakan kertas, seorang pemilih 
mampu menverifikasi bahwa suara mereka 
telah masuk kotak suara (recorded). Hal ini 
wajar karena mereka sendiri yang 
memasukkan kertas suaranya (ballot) ke dalam 
kotak suara (ballot box). Namun, mereka tidak 
bisa memastikan apakah suara yang 
diberikannya telah dihitung atau tidak. 

Sebagaimana proses pemilu pada 
umumnya, metode baru pre-encrypted ballot 
ini membagi proses pemilu menjadi tiga fase, 
antara lain : 

 
 Fase Pra Pemilu (Pre-electection 

phase) 
- proses generate pre-encrypted 

ballot 
- pencetakan informasi pemilih 
- pendistribusian pre-encrypted 

ballot dan informasi pemilih 
 Fase Pemberian Suara (Voting phase) 

- proses generate vote dan voting 
receipt 

- pengiriman vote dan voting 
receipt 

- validasi voting receipt dan 
proses kalkulasi verification 
code 

- verifikasi pemilih dengan 
verification code 

 Fase Penghitungan (Counting phase) 
- proses dekripsi voting code 
- penghitungan suara dan 

pengumuman hasil 
- verifikasi pemilih dengan 

menggunakan voting receipt 
 

3 Metodologi 
3.1 Analisis 

Perangkat lunak pemilu dengan 
electronic voting system sebagai ruang 
implementasi metode pre-encrypted ballot 
ini dikembangkan untuk memudahkan 
proses pemilu yang masih dilakukan secara 
konvensional. Karena itu, apa yang ada 
dalam proses pemilu konvensional 
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setidaknya harus bisa terwakili dalam fitur 
yang ada dalam perangkat lunak. 

Ada tiga metode kriptografi yang 
digunakan pada proses enkripsi-dekripsi 
dalam pre-encrypted ballot di sini. Tiga 
metode tersebut antara lain, RSA, AES 
Rijndael, dan Triple DES. Adapun untuk 
teknologi pengembangannya, perangkat 
lunak ini menggunakan framework .NET 
dengan bahasa VB yang telah mendukung 
perancangan perangkat lunak berbasiskan 
obyek. Sedangkan untuk kebutuhan 
fungsional ditunjukkan pada gambar 1. 

 

 
Gambar 1. Use case Diagram 

 
 

3.2 Perancangan  
Sistem Perangkat lunak pemilu 

dengan electronic voting system melayani 
pengambilan suara melalui jaringan. 
Dengan demikian, aplikasi ini sedikit 
banyak bergantungan pada teknologi 
jaringan. Adapun pengorganisasian 
perangkat lunak eVoting ini dalam jaringan 
adalah ditunjukkan pada gambar 2. 

 

 

Gambar 2. Pengorganisasian e Voting 

Sedangkan untuk perancangan antarmuka 
home admin ditunjukkan pada gambar 3. 

 
 

 

Gambar 3. Antarmuka Home 
Admin 

 
Untuk antarmuka vote ditunjukkan pada 

gambar 4 sedangkan antarmuka pilih partai 
gambar 5 dan antarmuka pilih kandidat gambar 
6 

 

 

Gambar 4. Antarmuka Pilih Vote 

 

 

Gambar 5. Antarmuka Pilih Partai 
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Gambar 6. Antarmuka Pilih Kandidat 

3.3 Implementasi 
 
Kode untuk memilih kandidat 

ditunjukkan oada gambar 7. 

 Gambar 7. Source Code Pilih Kandidat 

Sedangkan implementasi dari perancangan 
antarmuka untuk halaman utama ada pada 
gambar 8 

 

Gambar 8. Implementasi halaman awal 
aplikasi 

 
3.4 Uji Coba 

Pada proses uji coba diberikan 
beberapa skenario untuk mengetahui 
fungsionalitas-fungsionalitas dari program. Uji 
coba dilakukan mulai dari masuknya input dan 
diproses sampai akhirnya menghasilkan 
output. Uji coba meliputi pengujian beberapa 
use case utama dari aplikasi ini.Tabel 1 
menggambarkan hasil dari ujicoba secara black 

box setiap use case yang ada pada use case 
diagram. 
 
Tabel 1 Hasil Uji Coba 

Uji Coba Hasil 
Pengaturan Pemilih Berhasil 
Pengaturan Kandidat Berhasil 
Kelola Partai Berhasil 
Pengelolaan Moderator Berhasil 
Setting Pemilu Berhasil 
Pemberian Suara Berhasil 
Uji Coba Kriptografi Berhasil 
 
4 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil ujicoba dan pengamatan 
selama proses pembuatan perangkat electronic 
voting, maka penulis mengambil beberapa 
kesimpulan sebagai berikut : 

 
1. Framework .NET mampu mendukung 

pengaplikasian pre-encrypted ballot 
dalam e Voting 

2. Perangkat lunak pemilu online dengan 
dukungan metode pengembangan pre 
encrypted ballot mampu mendukung 
aspek keamanan dalam sistem, 
terutama yang terkait dengan 
validitas data voting 

3. Pemilihan metode enkripsi-dekripsi, 
baik yang bersifat simetri atau pun 
asimetri,  dalam perangkat lunak 
berpengaruh pada tingkat kehandalan 
pre-encrypted ballot. 
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Abstrak 

Menentukan sebuah lokasi waralaba dari beberapa alternatif yang ada tidaklah mudah. Pemilik akan sangat 
terbantu apabila ada sebuah aplikasi yang dapat membantu memberikan penilaian lokasi alternatif. Sistem 
Informasi Geografis dipilih untuk membuat sebuah aplikasi yang dapat menilai lokasi alternatif dengan 
menggunakan data spasial dan data tektual.  Lokasi alternatif yang dipunyai oleh pemilik, dianalisa dengan 
mempertimbangkan beberapa faktor seperti variabel data jalan, data lokasi alternatif, data pemukiman, data 
lokasi sumber bahan baku, data kompetitor dan data lokasi kawasan komersial. Dari masing-masing variabel 
tersebut akan diberikan penilaian berupa pembobotan berdasarkan pada tingkat kepentingan, dan dilakukan 
analisa spasial. Analisa spasial yang digunakan adalah overlay untuk data spasial yang digunakan, buffering 
untuk menentukan jarak yang diinginkan dari objek kriteria dan proses klasifikasi untuk mengambil nilai bobot 
dari setiap objek kriteria. Lokasi alternatif yang mempunyai total bobot tertinggi merupakan daerah yang 
disarankan untuk dipilih.   
 
Kata kunci : Sistem Informasi Geografis, Spasial, Tektual, Pembobotan, Overlay, Buffering, Klasifikasi 
 
 
 
1. Pendahuluan  

 
Mencari suatu lokasi yang strategis tidaklah 

mudah. Ada beberapa hal yang harus 
dipertimbangkan, dari faktor  pesaing, akses menuju 
lokasi, lebar jalan sampai jenis kawasan dari lokasi 
tersebut. Pemilihan lokasi yang kurang tepat 
mengakibatkan tidak maksimalnya keuntungan yang 
diperoleh bisnis tersebut. 

 Waralaba, suatu bentuk kerjasama antara 
pemberi dan penerima waralaba, untuk 
memanfaatkan dan menggunakan hak atas kekayaan 
intelektual, penemuan, dan ciri khas usaha yang 
dimiliki pemberi waralaba. Sedangkan penerima 
waralaba (Franchisor) diberikan hak untuk 
memanfaatkan atau menggunakan hak atas kekayaan 
intelektual, seperti nama, merek dagang, 
produk/jasa, dan ciri khas usaha yang dimiliki 
pemberi waralaba. Selama ini dalam menentukan 
lokasi bisnis waralaba yang tepat  dapat memberikan 
keuntungan yang maksimal. Pemilihan lokasi 
mempunyai jangkauan yang luas baik dari segi 
konsumen maupun wilayah, sehingga untuk 
menentukan lokasi bisnisnya harus dipertimbangkan 
parameter yang menunjukan potensi pasar pada 
wilayah tertentu khususnya di Jakarta Timur. 
Faktor–faktor yang menentukan lokasi bisnis 
waralaba adalah faktor demografis, yang meliputi 
jumlah penduduk, pengeluaran perkapita pada 

persentase penduduk terbesar, dan faktor lokasi 
fasilitas pelayanan masyarakat, meliputi kemunculan 
lokasi dari jalan dan daerah pemukiman penduduk. 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, 
adanya perkembangan kecanggihan teknologi yang 
semakin pesat merupakan aspek yang cukup penting 
yang harus dimanfaatkan untuk mencapai 
kemudahan dalam hidup. Dengan demikian untuk 
mendapatkan kemudahan dalam memilih dan 
menentukan lokasi bisnis warung waralaba yang 
tepat, maka digunakan Sistem Informasi Geografis 
(SIG). Sistem Informasi Geografis ini merupakan 
suatu sistem informasi yang mampu melakukan 
pengumpulan, penataan, pengolahan dan 
penganalisaan data tektual dan data spasial  dalam 
bentuk peta.  

Tujuan dari penelitian ini adalah 
menghasilkan aplikasi SIG untuk memberikan 
penilaian lokasi alternative yang diberikan supaya 
membantu dalam menentukan lokasi waralaba, di 
daerah Jakarta Timur.  

 
2. Sistem Informasi Geografis 

 
Sistem Informasi Geografis adalah  sistem 

yang berbasiskan komputer, yang digunakan untuk 
menyimpan dan memanipulasi informasi geografis. 
SIG dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, 
dan menganalisis object-object dan fenomena 
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dimana lokasi geografis merupakan karakteristik 
yang penting untuk di analisa[2]. Sistem Informasi 
Geografis dapat diuraikan menjadi beberapa 
subsistem seperti Data Input, Data Output, Data 
Manipulasi & Analisis, dan Data Manajemen. 

Kemampuan SIG dapat juga dikenali dari 
fungsi-fungsi analisis yang dapat dilakukannya. 
Secara umum, terdapat 2 jenis fungsi analisis. 
Fungsi analisis spasial dan fungsi analisis atribut 
(basis data atribut). Analisis spasial juga memiliki  
banyak  fungsi, yaitu[4] 
1.   Klasifikasi (Reclassify) 

Fungsi yang mengklasifikasikan kembali suatu 
data spasial (atau atribut) menjadi data spasial 
yang baru dengan menggunakan  kriteria 
tertentu.  

2.   Jaringan (Network) 
Fungsi yang merujuk pada data spasial titik-titik 
(point) atau garis-garis (lines) sebagai suatu 
jaringan yang tidak terpisahkan.  

3.   Overlay 
Fungsi yang  menghasilkan data spasial baru dari 
minimal dua data spasial yang menjadi 
masukannya. 

4.   Buffering 
Fungsi yang menghasilkan data spasial baru yang 
berbentuk poligon atau daerah dengan jarak 
tertentu dari data spasial yang menjadi 
masukannya.  

5.   3D Analysis 
Fungsi ini terdiri dari sub-sub fungsi yang 
berhubungan dengan presentasi data spasial 
dalam ruang 3 dimensi. Fungsi analisis ini 
banyak menggunakan fungsi interpolasi.  

6.   Digital Image Processing 
Fungsi yang dimiliki oleh perangkat SIG yang 
berbasiskan raster.  

Sedangkan untuk fungsi analisis atribut terdiri dari  
operasi dasar sistem pengelolaan basis data (DBMS) 
dan perluasannya seperti create table, drop table, 
insert, delete, dan yang lainnya.  
 
3.  Penentuan Lokasi 

 
Lokasi usaha waralaba adalah salah satu faktor 

yang sangat penting bagi pemilik, karena akan 
mempengaruhi kedudukan usaha dalam persaingan 
dan menentukan kelangsungan hidup usaha tersebut. 
Sebelum suatu perusahaan/organisasi  memulai 
operasi produksinya, pimpinan atau pemilik usaha 
itu harus menentukan lebih dahulu dimana letak 
gedung usaha tersebut [1]. 
Untuk memungkinkan dapat dilakukannya 
penentuan lokasi suatu waralaba dengan tepat maka 
perlu diperhatikan faktor-faktor yang 
mempengaruhinya. Faktor tersebut dibedakan dalam 
dua bagian yaitu:[3] 
1. Faktor-faktor Utama/ Primer, yang 

mempengaruhi langsung tujuan utama  

perusahaan. Faktor-faktor yang termasuk dalam 
faktor utama yang perlu diperhatikan dalam 
penentuan lokasi suatu waralaba adalah: letak 
dari sumber-sumber bahan mentah,  adanya 
fasilitas pengangkutan,  supply dari buruh atau 
tenaga kerja yang tersedia dan letak dari pasar. 

2. Faktor-faktor Sekunder, yang  terdiri atas: 
kedekatan dengan jalan utama, kedekatan dengan 
pemukiman penduduk, kedekatan dengan 
pesaing atau competitor dan berada pada daerah 
kawasan komersial atau bisnis. 

 
4. Metodologi dan Pembahasan 
  

Penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap, 
yaitu survey, analisa, perancangan sistem dan 
implementasi.  
 Survey dilakukan pada salah satu waralaba 
makanan untuk mengetahui parameter atau kriteria-
kriteria yang digunakan dalam menentukan lokasi 
bisnis waralaba cabang baru yang ada di area Jakarta 
Timur. 
 Hasil survey yang diperoleh dianalisa dengan 
mengacu pada teori penentuan lokasi usaha[3], 
ditentukan bahwa kriteria atau parameter yang 
digunakan meliputi variabel data jalan, variabel data 
lokasi alternatif, variabel data pemukiman , variabel 
data lokasi sumber bahan baku, variabel data lokasi 
kompetitor, dan variabel data lokasi kawasan 
komersial.  
Setelah kriteria ditentukan,  tahap berikutnya adalah 
memberikan nilai pembobotan pada data kriteria 
jalan, perumahan, pasar, kompetitor, dan kawasan 
komersial, dimana semakin dekat jarak dengan 
kriteria  di atas maka semakin tinggi nilai bobotnya. 
Khusus untuk kriteria waralaba, kebalikan dari 
kriteria di atas, semakin jauh jaraknya semakin baik. 
Sedangkan untuk mendapatkan lokasi terbaik 
didapat dari total bobot yang tertinggi, yaitu hasil 
penjumlahan dari bobot kriteria-kriteria yang telah 
ditentukan.  Contoh pembobotan seperti tampak 
pada tabel 1 memberikan nilai bobot jarak dari 
kawasan komersial dan tabel 2 untuk pemberian 
bobot jarak antar waralaba. 

 
Tabel 1 Nilai Bobot Jarak Dari Kawasan Komersial 

 
Tabel 2 Nilai Bobot Jarak Antar waralaba 

KRITERIA INTERVAL BOBOT KETERANGAN

Jarak dari 
kawasan 
komersial 

   0   –   1000 M 
1001 – 2000 M 
2001 – 3000 M 
3001 – 4000 M 
4001 – 5000 M 

5 
4 
3 
2 
1 

Baik sekali  
Baik 
Cukup Baik 
Cukup 
Kurang 
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Nilai bobot tersebut akan membantu dalam  
melakukan analisa secara tektual. Sedangkan untuk 
analisa spasialnya digunakan adalah overlay untuk 
data spasial yang digunakan, buffering untuk 
menentukan jarak yang diinginkan dari objek 
kriteria dan proses klasifikasi untuk mengambil nilai 
bobot dari setiap objek criteria. Proses klasifikasi ini 
dalam perangkat lunak Arcview dikenal dengan 
istilah  intersection. 
 Tahap perancangan, adalah tahap pembuatan 
rancangan dari sistem yang dibuat. Perancangan ini 
dilakukan dengan membuat Data Flow Diagram 
dari context diagram atau disebut level 0 (nol) 
sampai dengan level 3. Setelah Data Flow Diagram 
dibuat, akan muncul kebutuhan tabel dalam sistem. 
Tabel-tabel yang ada tersebut digambarkan 
hubungannya dalam Entity Relationship Diagram 
(ERD) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Context Diagram SIG PenilaianPeta 
Lokasi Alternatif 

 
 Tahap selanjutnya adalah implementasi, 
dengan membuat coding dan peta tematik sesuai 
dengan variabel-variabel yang dipakai. Peta tematik 
yang dibuat digabungkan (ditumpuk) menjadi satu 
dengan menggunakan proses overlay.  
Pada saat akan melakukan analisa, terlebih dahulu 
ditampilkan peta kompetitor, lokasi pasar, lokasi 
perumahan, lokasi waralaba, lokasi alternatif, dan 
peta kelurahan. Penentuan lokasi alternatif,  
digunakan untuk menentukan alternatif-alternatif 
lokasi untuk mendirikan waralaba baru, yang 
kemudian dianalisa untuk dicari alternatif lokasi 
terbaik dari beberapa alternatif yang sudah 
ditentukan. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. Form Penentuan Lokasi Alternatif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3. Peta Lokasi Alternatif 
 

Setelah menentukan peta alternatif, barulah dapat 
dianalisa lokasi terbaik dari beberapa lokasi 
alternatif sesuai dengan kriteria-kriteria yang 
ditentukan.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4. Form analisa Pemilihan Lokasi Waralaba  
 
 
 

 
 

KRITERIA INTERVAL BOBOT KETERANGAN

Jarak 
antara 
waralaba 

   0   –   1000 M 
1001 – 2000 M 
2001 – 3000 M 
3001 – 4000 M 
4001 – 5000 M 

1 
2 
3 
4 
5 

Kurang  
Cukup 
Cukup Baik 
Baik 
Baik sekali 
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Gambar 5.  Hasil Analisa Untuk Menentuka 
Alternatif Lokasi Terbaik  

 
Laporan dari hasil pencarian lokasi digunakan 

untuk menampilkan dan mencetak pencarian lokasi 
yang tepat untuk alternatif lokasi cabang baru. 
Tampilan Form Hasil Pencarian Lokasi dapat dilihat 
pada Gambar 6. 
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Gambar 6. Laporan Hasil Pencarian Lokasi 

 
5. Kesimpulan 

 
Dengan menggunakan analisa spasial buffering 

dan intersection yang ada pada  Sistem Informasi 
Geografis, aplikasi penilaian lokasi alternatif ini 
akan membantu  pemilik dalam menentukan  lokasi   
yang terbaik dari beberapa lokasi alternatif. Lokasi 
yang mempunyai nilai bobot tertinggi adalah lokasi 
terbaik dari beberapa lokasi yang ada.  
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Abstrak 
Penelitian ini akan memaparkan pembangunan aplikasi parkir menggunakan tag RFID sebagai pengganti 
kartu/karcis parkir yang diperuntukkan bagi pengguna parkir sekaligus aplikasi sms gateway berbasis mobile 
system untuk pemantauan informasi transaksi pada aplikasi perparkiran ini. Prototipe Radio Frequency 
Identification (RFID) yang digunakan pada aplikasi parkir adalah suatu teknologi pengidentifikasian suatu objek 
maupun seseorang dengan menggunakan frekuensi transmisi radio. RFID menggunakan frekuensi radio untuk 
membaca informasi ataupun data yang terdapat dalam sebuah device kecil atau yang disebut dengan tag atau 
transponder (transmisi dan responder). Tag akan mengenali dirinya sendiri ketika tag tersebut mendeteksi sinyal 
dari suatu device yang kompatibel dengannya, device yang kompatibel dengan tag ini disebut dengan reader. 
Dengan RFID ini, antrian kendaraan pada pintu masuk ke area parkir akan berkurang, karena pelanggan tidak 
menunggu lama untuk mendapatkan karcis parkir yang sedang dicetak. Kegunaan dari tag RFID ialah 
mengurangi pemakaian kertas dan tinta printer. Aplikasi ini menggunakan sistem operasi windows dengan 
bahasa program Java serta menggunakan database MySql. Perusahaan maupun salah satu pimpinan perusahaan 
yang berwenang mengelola data transaksi perparkiran juga dapat melakukan broadcast (dapat melakukan 
pengiriman berita ke pelanggan maupun karyawan parkir sekaligus). 
 
Kata kunci : RFID, parkir, sms gateway, mobile 
 
1. Pendahuluan 

Dengan perkembangan teknologi yang 
semakin cepat maka setiap orang, organisasi atau 
perusahaan pastilah merasakan dampaknya. 
Dampak yang tercipta dengan adanya 
perkembangan teknologi itu adalah bahwa 
kelompok tersebut akan berusaha mencari sesuatu 
untuk mendapatkan hasil yang terbaik untuk dirinya 
melalui teknologi yang ada. Salah satu dari 
keuntungan yang dapat diperoleh dari keberadaan 
teknologi adalah kemampuan hasil cipta teknologi 
untuk mengurangi penggunaan kertas (paperless) 
sebagai upaya menurunkan anggaran belanja 
sekaligus mendukung gerakan go green. 

Penelitian ini akan membahas pembangunan 
aplikasi parkir yang memiliki dua sasaran yaitu 
intern dan ekstern dari penyedia jasa parkir dengan 
tujuan utama mengurangi penggunaan kertas 
(paperless). Sasaran utama penerapan aplikasi 
adalah para pengguna jasa parkir (pihak ekstern, 
agar tidak lagi menggunakan media kertas sebagai 
bukti transaksi perparkiran (kartu/karcis parkir) 
dengan menyediakan dukungan sistem pada 
penggunaan tag RFID. Sasaran kedua yaitu bagi 
pihak intern (karyawan dan manajerial) 
perusahaaan penyedia jasa parkir, aplikasi ini 
menyediakan pemberian informasi seputar transaksi 
perparkiran dengan sms gateway berbasis mobile, 
sehingga informasi dapat diakses melalui telepon 
seluler mereka. 

 
2. Literatur  
2.1. RFID (Radio Frequency Identification) 

a) Definisi 
RFID merupakan sebuah 

teknologi compact wireless sebagai 
teknologi penangkap data yang dapat 
digunakan secara elektonika untuk 
mengidentifikasi, melacak dan menyimpan 
informasi yang tersimpan dalam tagRFID. 
RFID memanfaatkan frekuensi radio untuk 
membaca informasi ataupun data yang 
terdapat dalam sebuah device kecil atau 
yang disebut dengan tag atau transponder ( 
transmisi dan responder ). Tag akan 
mengenali dirinya sendiri ketika tag 
tersebut mendeteksi sinyal dari suatu 
device yang kompatibel dengannya, device 
yang kompatibel dengan tag ini disebut 
dengan reader. Data di dalam tag dapat 
menyediakan identifikasi untuk sebuah 
barang dalam industri perakitan, barang – 
barang dalam distribusi, sebuah lokasi, 
mengenali sebuah kendaraan, bahkan 
binatang maupun manusia. Dengan adanya 
penambahan data dapat terjadi 
kemungkinan adanya ketersediaan aplikasi 
tambahan seperti informasi yang lebih 
spesifik atau adanya instruksi yang cepat 
dalam pembacaan tag. Sebagai contoh 
ialah penggunaan tag RFID pada baju 
yang dijual untuk menghindarkan 
pencurian. Keunggulan utama RFID 
adalah pada aspek efisiensi dan kenyaman. 
Tag RFID mampu diidentifikasi secara 
simultan (bersamaan), tanpa harus berada 

No Makalah : 356
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dalam jarak dekat (untuk mendukung 
aktivitas multiple check-in, check-out, 
shelf-inventories) dan juga dapat 
mengidentifikasi menembus berbagai 
objek seperti kertas, plastik dan kayu 
(wireless data capture). 

 
b) Sistem RFID 

Dalam kemampuan mengirim 
sinyal terdapat dua jenis RFID yaitu sistem 
RFID aktif dan pasif. 
1) Sistem RFID Aktif 

Pada sistem RFID aktif, sebuah 
tag memiliki sumber daya sendiri 
(baterai), yang umumnya diletakkan 
secara menyatu dengan tag itu sendiri. 
Keuntungan dari sistem RFID aktif ini 
ialah jangkauan pembacaan yang lebih 
jauh dan memiliki memori yang lebih 
besar sehingga dapat menampung 
berbagai macam informasi didalamnya. 
Kerugian dari sistem ini adalah ukuran 
yang besar, jangka waktu pemakaian 
yang terbatas serta harga yang lebih 
mahal. 

Sistem RFID aktif ini dibagi lagi 
menjadi dua jenis yaitu: transponder 
dan beacon. Transponder hanya akan 
melakukan broadcast ketika mereka 
menerima sinyal dari piranti pembaca. 
Sementara beacon banyak digunakan 
dalam aplikasi RTLS (Real Time 
Locating System). Pada beacon sinyal 
dikirim secara periodik pada selang 
interval tertentu.  

 
2) Sistem RFID Pasif 

Sistem RFID pasif, tag tidak 
mempunyai sumber daya sendiri, tag 
mendapat sumber daya ketika sebuah 
reader membangkitkan gelombang 
elektromagnetik kemudian tag tersebut 
terinduksi oleh gelombang 
elektromagnetik yang dipancarkan oleh 
reader. Pada sistem ini tag berukuran 
kecil, mempunyai daya tahan yang 
tinggi serta harga yang sangat murah 
dibandingkan dengan sistem RFID 
aktif. Sistem RFID pasif ini 
mempunyai jarak pembacaan yang 
sangat terbatas berkisar antara 12 cm 
hingga 3 meter tergantung dari 
frekuensi yang dipergunakan. 

 
2.2. Pengolahan data sms 

Semua SMS yang kita kirim atau terima 
sebenarnya telah mengalami pengolahan 
sebelumnya. Teks yang kita ketikkan diubah 
ke dalam format PDU (Protocol Data Unit) 
dimana pada tahap ini teks diolah sedemikian 

rupa sehingga akhirnya dapat diterima dan di 
baca oleh penerima. Semua hal ini dilakukan 
oleh sebuah perintah yang dikenal dengan 
Perintah AT (AT COMMAND).  
a) AT Command 

Perintah AT (Hayes AT 
Command) digunakan untuk 
berkomunikasi dengan terminal 
(handphone/modem GSM) melalui 
gerbang serial pada komputer. Dengan 
penggunaan perintah AT, dapat diketahui 
atau dibaca kondisi dari terminal, seperti 
mengirim pesan, membaca pesan, 
mengecek kekuatan sinyal, mengecek 
kekuatan battery dan sebagainya. 

 
b) Protocol Data Unit (PDU) 

Dalam proses pengiriman atau 
penerimaan pesan pendek (SMS), data 
yang dikirim maupun diterima oleh stasiun 
bergerak menggunakan salah satu dari 2 
mode yang ada, yaitu: mode teks, atau 
mode PDU (Wavecom, 2000). Dalam 
mode PDU, pesan yang dikirim berupa 
informasi dalam bentuk data dengan 
beberapa bagian-bagian informasi. PDU 
tidak hanya berisi pesan teks saja, tetapi 
terdapat beberapa meta – informasi yang 
lainnya, seperti nomor pengirim, nomor 
SMS Center, waktu pengiriman, dan 
sebagainya. Semua informasi yang 
terdapat dalam PDU, dituliskan dalam 
bentuk pasangan-pasangan bilangan 
heksadesimal yang disebut dengan 
pasangan oktet. Jenis PDU SMS yang akan 
digunakan adalah: SMS Penerimaan 
(SMS-DELIVER) dan SMS Pengiriman 
(SMS-SUBMIT). 
1) PDU Penerimaan (SMS-Deliver) 

SMS Penerimaan (SMS-Deliver) 
adalah pesan yang diterima oleh 
terminal dari SMSC dalam bentuk 
PDU. Untuk dapat membaca pesan 
yang berada dalam memori modem 
GSM, maka digunakanlah modul 
JavaComm. Dengan modul tersebut 
kita dapat mengambil pesan dari 
memori modem GSM dalam format 
PDU. PDU (Protocol Data Unit) Mode 
adalah format message dalam 
heksadesimal octet dengan panjang 
mencapai 160 (7 bit Default alphabet) 
atau 140 (8 bit) karakter. SMS 
Penerimaan (SMS-Deliver) adalah 
pesan yang diterima oleh terminal dari 
SMSC dalam bentuk PDU. Pada PDU 
ini, terdapat beberapa meta informasi 
yang dibawa, antara lain: 
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Gambar 2.1 : Skema format SMS 
Deliver PDU 

(a). SCA (Service Center Address) 
Berisi informasi SMS–center. 
SCA memiliki tiga komponen 
utama, yaitu len, type of number 
dan BCD Digits. 

(b). Tipe PDU (PDU Type) 
Berisi informasi jenis dari PDU,  
nilai Default dari PDU untuk 
SMS-Deliver adalah 04 H. 

(c). OA (Originating Address) 
Berisi informasi nomor pengirim 
(alamat). 

(d). PID (Protocol Identifier) 
Adalah tipe atau format dari cara 
pengiriman pesan, yang biasanya 
diatur dari handphone pengirim. 
Misalnya tipe Standard Text, Fax, 
E-mail, Telex, X400, dan lain-
lainnya.  

(e). DCS (Data Coding Scheme) 
Berisi informasi skema 
pengkodean data yang digunakan. 
Nilai Default adalah 00 H. 
menggunakan character coding 
Default 7 bit dan message class 0. 
Pada beberapa handphone dengan 
message class 0 dengan enkoding 
7 bit berupa flash SMS.  

(f). SCTS (Service Center Time 
Stamp) 
Berisi informasi waktu dari 
penerimaan pesan oleh SMSC 
penerima. 

(g). UDL (User Data Length) 
Berisi informasi panjang dari data 
yang diterima dalam bentuk teks 
standard.  

(h). UD (User Data) 
Berisi informasi data-data utama 
yang dibawa.  

 

 
Gambar 2.2 : Contoh pesan SMS 

Deliver dalam format PDU 
 

2) PDU Pengiriman (SMS-Submit) 
PDU Pengiriman memiliki 
informasi -informasi yang sama 
dengan PDU Penerimaan, ada 
beberapa perbedaan diantaranya 
adanya waktu validitas SMS. 

 
Gambar 2.3 : Skema format SMS 

Submit PDU 

 
Gambar 2.4 : Contoh pesan SMS 

Submit dalam format PDU 
 

3. Metode Penelitian 
Metodologi yang digunakan pada penelitian 
ini adalah sebagai berikut: 
a. Studi literatur 

Sebelum memulai penelitian, dilakukan 
studi literatur, baik dari buku-buku, jurnal-
jurnal, maupun artikel-artikel yang 
berhubungan dan menunjang penelitian ini. 

b. Menyusun metode 
Hasil dari studi literatur akan 
diimplementasikan menjadi suatu metode 
untuk proses membangun sebuah SMS 
Gateway serta aplikasi untuk antarmuka 
dengan user maupun admin dipadukan 
dengan teknologi RFID. 

c. Mengembangkan program aplikasi 
Metode yang dihasilkan akan diaplikasikan 
pada sebuah program untuk menguji 
keefektifannya. 

d. Menguji metode 
Metode yang dihasilkan akan diuji dengan 
implementasi program aplikasi yang 
dikembangkan. Seandainya pada hasil 
pengujian ditemukan kekurangan-
kekurangan metode yang dikembangkan, 
maka dilakukan perbaikan dan kembali ke 
langkah 2 (menyusun metode). 
Demikian seterusnya sampai metode yang 
dikembangkan dianggap cukup efektif. 
Secara garis besar, keefektifan metode 
diukur terhadap penggunaan atau 
pemanfaatan teknologi. 

 
4. Hasil dan Pembahasan 

Hasil dari perancangan sistem diperoleh 
beberapa modul dengan fungsi-fungsi sebagai 
berikut : 

4.1. Sub sistem parkir dengan RFID 
Pada sistem aplikasi perparkiran yang 

dijalankan di area pintu masuk dan keluar 
parkir menggunakan RFID reader dengan jenis 
ID-20 dan RFID tag berjenis EM 4001, 
sehingga jika ada pelanggan masuk ke area 
perparkiran, langsung diberikan tag RFID pada 
operator pintu masuk dan tag RFID yang 
direpresentasikan sebagai pengganti karcis 
parkir. Kode unik tag RFID diterima reader dan 
mengirimkan kodenya ke PC yang bertugas 
memproses data sesuai. Setelah itu kode unik 
diinput bareng dengan nomor kendaraan dan 
juga secara otomatis waktu dan tanggal masuk 
ikut tersimpan dalam database. Kita pelanggan 
akan keluar dari area parkir, maka tag RFID 
yang berfungsi sebagai karcis parkir diberikan 
kepada operator pintu keluar. Operator tersebut 
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manginput kode unik tagRFID melalui reader 
dan aplikasinya akan mengakumulasikan total 
tarif dari pelanggan. 

Bagian sistem yang diletakkan pada area 
pintu masuk dan keluar parkir ini dimaksudkan 
untuk mengurangi jumlah antrian kendaraan 
pada pintu masuk dan keluar yang menunggu 
pencetakan karcis parkir, sekaligus 
menggantikan media kertas yang sekali pakai 
dengan device yang dapat digunakan berulang 
kali yaitu RFID. 

 
Gambar 3.1 : Blok Diagram Transaksi 
Perparkiran 
 

Konektifitas device ke aplikasi 
menggunakan sistem komunikasi serial ini 
menggunakan koneksi serial RS 232 yang 
langsung dihubungkan ke COM 1 serial pada 
PC yang kemudian akan terdeteksi pada 
hyperterminal. Setiap tag memiliki kode-kode 
yang unik, kode-kode itulah yang digunakan 
sebagai identitas masing-masing tag. Jika tag 
tersebut melewati range/jangkauan medan 
elektromagnetik dari reader maka tag tersebut 
akan terdeteksi yang kemudian akan muncul 
kode-kode uniknya pada hyperterminal 
bersamaan dengan berbunyinya buzzer dan 
menyalanya led sebagai indikator bahwa tag 
yang lewat telah teridentifikasi. Langkah 
pertama adalah mengatur konektor port serial 
pada PC yang akan kita pakai. 

 
Gambar 3.2. : Setting port serial 
 
Setelah mengatur port serial yang digunakan 
kemudian mengatur hyperterminal yang akan 
digunakan.  

 
Gambar 3.3 : Setting hyperterminal 
 

4.2. Sub sistem informasi transaksi parkir dengan 
SMS Gateway 

Area perpakiran yang dimiliki oleh 
pengelola rumah kantoran biasanya sangat 
terbatas, sementara area yang terbatas itu 
masih harus terbagi lagi menjadi minimal dua 
area yaitu untuk kendaraan beroda dua dan 
beroda empat. Tanpa data jumlah data 
kendaraan yang biasa parkir maka alokasi 
pembagian dua area tersebut dapat tidak 
efektif. Seringkali terjadi area parkir untuk 
kendaraan beroda empat lebih besar dari area 
parkir kendaraan roda dua, padahal boleh jadi 
pemarkir kendaraan roda dua lebih banyak dan 
butuh area yang lebih besar dari yang 
dialokasikan. Permasalahan yang lain lagi 
adalah, pemantauan hasil penerimaan dari bea 
parkir yang dibayar para pemarkir kendaraan. 
Karena ada beberapa kategori pemarkir maka 
tidak semua pemarkir dikenakan kewajiban 
yang sama dalam hal pembayaran bea parkir 
sehingga perlu ada informasi yang dapat 
mencukupi kebutuhan verifikasi penerimaan 
hasil parkir ini. 

Untuk menyediakan informasi seputar 
transaksi perparkiran maka solusinya adalah 
dibuatkan aplikasi berbasis SMS sebagai 
media penerima dan penyampai suatu 
informasi. Mengapa aplikasi berbasis SMS ini 
menjadi pilihan, karena selain dapat 
mempercepat dan menjadikan suatu kegiatan 
yang dilakukan lebih efisien dalam hal 
pengiriman laporan informasi dan data 
transaksi parkir, SMS juga sebagai media 
komunikasi yang murah dan efektif. Aplikasi 
ini juga dapat dimanfaatkan untuk 
mengirimkan informasi ke pengguna jasa 
parkir maupun karyawan yang bertugas di area 
parkir berkaitan dengan jasa ini, misalkan 
apabila ada jadwal libur hari kerja sehingga 
area parkir ditutup sementara dapat 
disampaikan melalui fasilitas broadcast. 
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Gambar 3.4 : Skema pengiriman dan 

penerimaan sms 
 

Layanan sms yang disediakan antara lain : 
 Untuk melihat jumlah penghasilan parkir 
 Untuk melihat jumlah penghasilan tiap 

jenis kendaraan 
 Untuk melihat jumlah tiap jenis kendaraan 
 Untuk melihat jumlah member/kedinasan 

yang parkir 
 Untuk melihat jumlah tiket masalah 
 Untuk melihat jumlah parkir tidak bayar 
 Untuk melihat absensi karyawan 

 
 Gambar 3.5 : Tampilan layar layanan sms 
 
5. Pengujian sistem 

Evaluasi program dimaksudkan untuk 
menganalisa hasil yang telah dicapai oleh 
program yang dikembangkan. Setiap program 
aplikasi sudah pasti memiliki kekurangan dan 
kelebihan masing-masing, sama halnya 
dengan aplikasi pada transaksi perparkiran ini. 
Adapun kekurangan dan kelebihan pada 
aplikasi ini sebagai berikut : 
 
Ada beberapa kelebihan yang dapat dijadikan 
andalan aplikasi ini, diantaranya adalah : 
a) Aplikasi dapat menjaga keamanan data, 

supaya data tidak dimanipulasi 
pihaktertentu. 

b) Aplikasi bersifat user friendly bagi 
operator dan pelanggan, sehingga 
mempercepat proses transaksi. 

c) Aplikasi dapat meminimalkan biaya 
operasional perusahaan yang bergerak 
dibidang secure parking. 

d) Aplikasi ini menggunakan RFID tag pasif, 
untuk bertujuan meminimalkan rusaknya 
karcis parkir. 

e) Admin dan pemimpin perusahaan bisa 
mendapatkan informasi transaksi parkir 
yang ditinggalkan cukup lama. 

f) Mobile application untuk file tergolong 
kecil, sehingga tidak butuh banyak tempat 
di memory ponsel. 

g) Mobile application proses kirim request 
tidak akan bisa dilakukan sebelum user 
mengisi field-field yang ada pada sebuah 
form. 

 
Ada beberapa hal yang menjadi kendala jika 
aplikasi ini digunakan, diantaranya adalah : 

a) Tag RFID begitu kecil, sehingga harus 
ditempelkan pada kartu yang berbahan 
plastik keras. 

b) Rangkaian RFID harus ada tombol 
powernya. 

c) Aplikasi tidak secara otomatis tersambung 
pada rangkaian RFIDnya. Sehingga 

d) ditambahkan untuk sambungan dan putus 
port. 

e) Aplikasi harus di hubungkan ke server 
agar lebih mudah dipantau. 

f) Aplikasi harus ditambahkan untuk Backup 
Data. 

g) Pemasangan aplikasi ini masih tergolong 
sulit, karena harus tersedia beberapa 
aplikasi pendukung lain seperti Java 2 
SDK 1.6.0 dan mysql SERVER 

h) Kondisi handphone yang sering digunakan 
akan mengurangi kondisi sinyal dan jenis 
simcard yang digunakan. Oleh sebab itu 
lokasi, tempat dan juga pemillihan jenis 
simcard yang digunakan akan menunjang 
kelancaran aplikasi SMS Gatewaynya. 

i) Tidak semua handphone mendukung 
aplikasi ini. 
 

6. Kesimpulan dan Saran 
Dari hasil analisis terhadap masalah, aplikasi 
dan uji coba alat yang dikembangkan maka 
dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain: 
a. Dengan adanya RFID(Radio Frequensi 

Identification) merupakan salah satu 
sensor yang dapat diaplikasikan pada 
transaksi perparkiran . 

b. Dengan adanya pengaplikasian 
RFID(Radio Frequensi Identification) pada 
sistem transaksi perparkiran dapat 
mengurangi biaya operasional. 

c. Dengan penggantian karcis parkir dengan 
tagRFID ini, semoga dapat mencegah 
karcis rusak. 

d. Untuk kenyamanan pelanggan dengan 
adanya RFID(Radio Frequensi 
Identification) ini, semoga antrian panjang 
pada pintu masuk tidak terulangi. 

e. Jarak pembacaan reader ID-20 setelah di 
coba tidak lebih dari 14 cm, hal ini 
disebabkan karena reader tidak 
menggunakan antena external yang dapat 
meluaskan jangkauan dan juga karena 
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penulis menggunakan tag yang bentuknya 
lebih kecil. 

f. Dengan adanya aplikasi SMS Gateway dan 
Mobile Application (Request 
Sender),maka akan lebih memudahkan 
admin dan pemimpin perusahaan untuk 
dapat merequest dan mengetahui 
informasi-informasi penting dari sekolah. 

g. Dengan Mobile Application (Request 
Sender), untuk mendapatkan informasi 
yang diinginkan oleh admin dan pemimpin 
perusahaan tidak perlu repot-repot untuk 
mengetik SMS dengan format tertentu 
yang panjang dan sulit diingat 

 
Selain menarik beberapa kesimpulan, juga 
mengajukan saran-saran yang mungkin bisa 
dijadikan pertimbangan dalam pengembangan 
aplikasi dan alat ini, antara lain: 
a. Perlu digunakan antena external pada 

reader agar pembacaan reader RFID ID-20 
dapat lebih luas lagi. 

b. Aplikasi harus dikembangkan dengan 
menggunakan server agar dapat dipantau 
diruang administrator. 

c. Aplikasi harus ditambah dengan 
penyimpanan untuk pelanggan yang rutin 
atau member. 

d. Aplikasi ditambahkan menu untuk backup 
data. 

e. Spesifikasi kebutuhan program harus 
dipenuhi sehingga aplikasi bekerja dengan 
benar dan dengan waktu proses yang cepat. 

f. Perawatan, pengawasan, pemeliharaan 
sistem harus diperhatian, jika tidak maka 

sistem tidak akan dapat berjalan dengan 
baik dan lancar. 

 
7. Daftar  Pustaka 

[1]. Fuad, Noor, 1998, Analisis Dan 
Perancangan Sistem. Jakarta : 
Intermedia. 

[2]. Gunawan, Ferry., 2003, Membuat Aplikasi 
SMS Gateway Server dan Client dengan 
Java dan PHP. Jakarta: Elex Media 
Komputindo. 

[3]. Prasetyo, Dwi,Didik, 2007, 150 Rahasia 
Pemograman Java. Jakarta: Elex Media 
Komputindo. 

[4]. Supardi, Yuniar, Ir.,2007, Pemograman 
Database dengan Java Dan MySql. 
Jakarta: Elex Media Komputindo. 

[5]. Sjukani, Moh., 2004, Algoritma & 
Srukture Data dengan C, C++, dan Java, 
Jakarta : Mitra Wacana Median. 

[6]. TM, Deitel., 2003, Java How To Program 
Fifth Edition. Upper Saddle River, New 
Jersey 07458: Pearson Education, Inc. 

[7]. Antono, Danardono Dwi, 2004, RFID, 
Sebuah Teknologi Identifikasi 
Pengancam Privasi?,<http://io.ppi-
jepang.org/article.php?id=11, Oktober 
2008. 

[8]. Rahardjo, Ariesa, 2005, Mengenal RFID 
(Radio Frequency Identification), 
<http://www.sony-
ak.com/articles/5/rfid_introduction.php>, 
Oktober 2008. 

 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2012, STMIK - STIKOM Bali 23-25 Pebruari 2012 

1420 
 

ANALISIS FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (STUDI KASUS 

KELURAHAN MUARA FAJAR) 
1 Nidya Modika Sari, Tobi Arfan, Desi Handayani 

1 Akuntansi, Politeknik Caltex Riau 
Politeknik Caltex Riau,Jl, Umban Sari No,1 Pekanbaru-Riau 28265 

 
 1tobi@pcr,ac,id,  desi@pcr,ac,id 

 
Abstrak 

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak langsung yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, Hasil penerimaan 
Pajak ini ditujukan untuk kepentingan masyarakat di daerah yang bersangkutan dengan letak objek pajak, 
sehingga 90% hasil penerimaan PBB  tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah, Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui apakah variabel kesadaran WP, pemahaman WP dan kemampuan WP berpengaruh terhadap 
penerimaan PBB, Jenis data dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh 
langsung dari responden, Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model regresi berganda, di mana 
variabel Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai variabel dependen sedangkan variabel kesadaran wajib pajak, 
pemahaman wajib pajak  dan kemampuan wajib pajak sebagai variabel independen, Pengolahan data dalam 
penelitian ini menggunakan software SPSS 17 dan pengujian hipotesis dengan uji t (secara parsial) dan uji F ( 
secara simultan), Hipotesis dalam penelitian ini adalah variabel kesadaran WP, pemahaman WP dan kemampuan 
WP berpengaruh secara parsial maupun simultan terhadap penerimaan PBB di Kelurahan Muara Fajar, Dari hasil 
penelitian dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran WP, pemahaman WP, dan kemampuan WP secara 
parsial dan simultan berpengaruh terhadap penerimaan PBB, 
 
Kata kunci : Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak, Kemampuan Wajib Pajak, dan Penerimaan 
Pajak Bumi dan Bangunan, 
 
 
1. Pendahuluan  
 
1.1 Latar Belakang 
 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak 
yang dikenakan terhadap objek pajak berupa bumi 
dan atau bangunan, Pajak ini merupakan penerimaan 
pajak pusat yang sebagian besar hasil 
penerimaannya dialokasikan ke daerah, Dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), 
penerimaan PBB tersebut dimasukkan dalam 
kelompok penerimaan bagi hasil pajak [4, 103] 
 Banyak faktor yang mempengaruhi 
penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, penulis 
mencoba memilih beberapa variabel yang dianggap 
berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak 
bumi dan bangunan, Diantaranya adalah  faktor 
kesadaran perpajakan wajib pajak, Pemahaman 
wajib pajak terhadap prosedur perpajakan 
merupakan hambatan teradap pelaksanaan 
perpajakan seperti, kurangnya pemahaman 
perpajakan, rendahnya tingkat kesadaran 
masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, 
administrasi perpajakan dan kemampuan lembaga 
perpajakan [4], Kemampuan wajib pajak menurut 
[6] kemampuan untuk membayar pajak dapat dilihat 
dari aspek tingkat pendapatan, dan konsumsi 
seseorang,  
 Kesadaran wajib pajak merupakan rasa yang 
timbul dari diri wajib pajak (WP) atas kewajibannya 
membayar pajak, Pemahaman wajib pajak yaitu 

pemahaman yang dimiliki oleh wajib pajak tentang 
prosedur perpajakan, pemahaman tentang 
perpajakan sangat penting dimiliki oleh wajib pajak 
tentang pajak terutangnya, Sedangkan pendapatan 
wajib pajak yaitu penerimaan/penghasilan wajib 
pajak yang didapat untuk melunasi pajak 
terutangnya, 
 
1.2 Tujuan 
 Tujuan dari penelitian ini antara lain adalah :  
a. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh 

kesadaran wajib pajak terhadap Penerimaan 
Pajak Bumi dan Bangunan, 

b. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh 
Pemahaman wajib pajak terhadap Penerimaan 
Pajak Bumi dan Bangunan, 

c. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh 
kemampuan wajib pajak terhadap Penerimaan 
Pajak Bumi dan Bangunan, 

d. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh 
kesadaran WP, pemahaman WP, dan kemampuan 
WP secara simultan terhadap penerimaan Pajak 
Bumi dan bangunan, 
 

1.3 Perumusan Masalah 
 Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan 
dalam latar belakang masalah diatas maka akan 
menjadi rumusan dalam penelitian ini adalah: 
1. Apakah terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak 

terhadap keberhasilan penerimaan Pajak Bumi 
dan Bangunan ?  

No Makalah : 357
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2. Apakah terdapat pengaruh Pemahaman wajib 
pajak terhadap penerimaan Pajak Bumi dan 
Bangunan ? 

3. Apakah terdapat pengaruh kemampuan wajib 
pajak terhadap penerimaan Pajak Bumi dan 
Bangunan ? 

 
2. Dasar Teori 
2,1 Pengertian Pajak 

Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada 
Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang 
bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, 
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 
dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar 
– besarnya kemakmuran rakyat , 

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara 
berdasarkan Undang – Undang (yang dapat 
dilaksanakan) dengan tiada mendapat jasa timbal 
(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan 
yang digunakan untuk membayar pengeluaran 
umum, 

Dari defenisi tersebut, dapat disimpulkan 
bahwa pajak memiliki unsur – unsur: 
1. Iuran dari rakyat kepada Negara, 
 Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara, 

Iuran tersebut berupa uang (bukan Barang) 
2. Berdasarkan Undang – Undang, 
 Pajak dipungut berdasarkan dengan ketentuan 

undang – undang serta aturan pelaksanaannya, 
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara 

yang secara langsung dapat ditunjuk, Dalam 
pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya 
kontraprestasi individual oleh pemerintah,   

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga 
Negara, yakni pengeluaran- pengeluaran yang 
bermanfaat bagi masyarakat luas,  

 
2.1.1 Pajak Bumi dan Bangunan 
  Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah 
pajak yang dikenakan terhadap objek pajak berupa 
bumi dan atau bangunan, Pajak ini merupakan 
penerimaan pajak pusat yang sebagian besar hasil 
penerimaannya dialokasikan ke daerah, Dalam 
Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), 
penerimaan PBB tersebut dimasukkan dalam 
kelompok penerimaan bagi hasil pajak, 
 
2.1.2 Objek Pajak PBB 
  Menurut [5] yang menjadi objek pajak 
adalah bumi dan/atau bangunan, Bumi adalah 
permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada 
dibawahnya, Permukaan bumi meliputi tanah dan 
perairan pedalaman, Serta laut wilayah Indonesia, 
 Bangunan adalah konstruksi teknik yang 
ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah 
dan/atau perairan, seperti rumah, gedung, kantor, 
hotel, pabrik, emplasemen, bunker, dan lain-lain, 
2.1.3 Subjek Pajak 
   Subjek pajak yang dikenai kewajiban untuk 

membayar pajak disebut wajib pajak, Pada 
umumnya setiap orang atau badan yang secara 
nyata mempunyai hak atas bumi dan/atau 
memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, 
menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas 
bangunan dapat dikenai kewajiban membayar pajak 
[5]. 

 
2.2 Dasar Perhitungan 

Menurut [5] dasar perhitungan pajak adalah 
Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) yang ditetapkan 
serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 
100% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), Besarnya 
NJKP ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah 
dengan memperhatikan kondisi ekonomi 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 
25/Tahun 2002, besarnya NJKP untuk perhitungan 
PBB ditentukan sebagai berikut : 
a. Objek pajak perkebunan, kehutanan, dan 

pertambangan sebesar 40% dari Nilai Jual 
Objek Pajak  

b. Objek Pajak Lainnya : 
- Sebesar 40% dari NJOP apabila NJOP-nya Rp 

1,000,000,000 atau lebih 
- Sebesar 20% dari NJOP apabila NJOP-nya 

kurang dari Rp 1,000,000,000 
Cara Perhitungan  

Cara untuk menghitung besarnya PBB yang 
terutang adalah : 

 
 P     BB Terutang = Tarif X Dasar Perhitungan Pajak  

 
Tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak 

adalah 0,5%, 
  
2.3 Kesadaran Wajib Pajak 

Kesadaran wajib pajak adalah rasa yang 
timbul dari dalam diri wajib pajak atas kewajiban 
untuk membayar pajak bumi dan bangunan yang 
sudah ditetapkan oleh pemerintah, Menurut [3] 
kesadaran adalah keadaan mengetahui atau 
mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal 
pajak, Sehingga kesadaran perpajakan adalah 
keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak, 
Penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap 
pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan 
menggerakkan masyarakat untuk mematuhi 
kewajibannya untuk membayar pajak [11], Hal 
senada juga dinyatakan oleh [10] yang menyatakan 
bahwa membayar pajak merupakan sumbangan 
wajib pajak bagi terciptanya kesejahteraan bagi diri 
mereka sendiri serta bangsa secara keseluruhan,  

Menurut [9] kesadaran wajib pajak dapat 
dapat diukur dari beberapa hal antara lain:  
a. Persepsi Perpajakan 

Menurut Maria Kranata dalam [9] persepsi 
masyarakat dilihat dari kesederhanaan prosedur 
yang bermanfaat bagi wajib pajak, kebutuhan wajib 
pajak, keahlian aparat pajak dalam mendeteksi 
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kesalahan,  
Menurut Stephen P, Robbins dalam [9] 

persepsi adalah proses yang digunakan individu 
mengelola dan menafsirkan kesan mereka dalam 
rangka memberikan makna kepada lingkungan 
mereka, Meski demikian apa yang dipersepsikan 
seseorang berbeda dari kenyataan obyektif,  
b. Penyuluhan Perpajakan 

Pelayanan mengandung pengertian pemberian 
fasilitas berupa informasi, motifasi dan sarana 
dengan tujuan agar pihak yang dilayani merasa 
aman, nyaman, puas dan dihargai, Pelayanan yang 
prima akan menciptakan suatu kondisi psikologis 
bagi yang dilayani untuk menikmati pelayanan yang 
diberikan kepadanya dan senatiasa terkenang dengan 
hal-hal positif yang diperoleh, 
 
2.4 Pemahaman Wajib Pajak 

Pengertian wajib pajak mengenai pemahaman 
prosedur perpajakan diharapkan akan meningkatkan 
kepatuhan wajib pajak, sehingga wajib pajak dapat 
mengetahui kapan seharusnya ia mendaftarkan diri 
untuk memperoleh NPWP, Dengan diperolehnya 
NPWP maka akan timbul kewajiban-kewajiban 
lainnya, dimana wajib pajak wajib melaporkan SPT 
masa dan tahunan, melakukan pembayaran pajak 
tepat pada waktunya [4]. 

Pemahaman Prosedur Pajak Bumi dan 
Bangunan meliputi : 
- Mendaftarkan diri sebagai Subjek Pajak atau 

Wajib Pajak 
- Pengisian formulir Surat Pemberitahuan Objek 

Pajak  
- Penyetoran pajak (pembayaran pajak) secara 

tepat waktu sesuai yang ditentukan, sehingga 
WP harus mempunyai pengetahuan yang cukup 
mengenai hal- hal yang berhubungan dengan 
pembayaran pajak, 

- Pelaporan atas pajaknya ke kantor pajak 
setempat oleh wajib pajak(WP),  

 
 Apabila WP memiliki pengetahuan yang 
cukup mengenai keempat hal tersebut, maka semua 
ketentuan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat 
dilakukan dengan baik oleh WP, Selain itu 
pemahaman juga meliputi pemahaman wajib pajak 
tentang fungsi pajak dan pentingnya membayar 
Pajak bumi dan bangunan [2]. 
 
2.5 Kemampuan Wajib Pajak 

Kemampuan wajib pajak merupakan 
kesanggupan wajib pajak untuk memenuhi 
kewajiban pajak terutangnya, Kemampuan untuk 
membayar pajak dapat dilihat dari aspek tingkat 
pendapatan, dan konsumsi seseorang, Semakin 
tinggi kemakmurannya seseorang maka semakin 
tinggi pula kemampuan orang tersebut untuk 
membayar pajak, Oleh karena itu akan lebih adil 

apabila orang tersebut dikenakan pajak relatif tinggi 
[6]. 
 
3, Data dan Analisis 
3.1 Populasi dan Sampe 
 Populasi dalam penelitian ini adalah WP OP 
Pajak Bumi dan Bangunan dengan jumlah 1,293 
orang wajib pajak OP, Sedangkan yang menjadi 
sampel penelitian ini berjumlah 130 orang WP OP, 
yang diambil 10% dari jumlah populasi di kelurahan 
Muara Fajar, Karena menurut [8], sampel 10% 
dianggap sudah memadai, Teknik pengambilan 
sampel dalam penelitian ini menggunakan random 
sampling yaitu memberikan kesempatan yang sama 
pada setiap elemen populasi untuk diambil sebagai 
sampel [8], Artinya setiap orang wajib pajak di 
kelurahan Muara Fajar mempunyai kesempatan 
untuk mengisi kuisioner 
 
3.2 Jenis dan Sumber Data 
a. Sumber Data 
 Sumber data berasal dari WP dikelurahan 

Muara Fajar, 
b. Jenis Data 
 Data Primer yang penulis peroleh langsung 

dari responden di kelurahan Muara Fajar 
dengan menggunakan sebaran angket atau 
daftar pernyataan, Data tersebut adalah tentang 
kesadaran WP, pemahaman WP dan 
kemampuan WP 

 
3.3 Teknik dan Alat Pengumpulan Data 
3,3,1 Teknik Pengumpulan Data 
Angket telah disusun sebanyak 30 pernyataan  yang 
dapat memberikan informasi kepada penulis tentang 
kesadaran wajib pajak, pemahaman wajib pajak, dan 
kemampuan wajib pajak, 
 
3,3,2 Alat Pengumpulan Data 
Alat pengumpulan data yang digunakan adalah 
angket atau daftar pernyataan, Angket tersebut 
menggunakan skala likert yang digunakan untuk 
mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang 
atau sekelompok orang, Dengan skala likert variabel 
yang diukur dijabarkan menjadi indikator variabel, 
jawaban setiap item pertanyaan untuk keperluan 
analisis kuantitatif diberi skor [8], Skor masing-
masing adalah sebagai berikut: 
a. Skor 4 untuk jawaban Sangat Setuju (SS) 
b. Skor 3 untuk jawaban Setuju (S) 
c. Skor 2 untuk jawaban Tidak Setuju (TS) 
d. Skor 1 untuk jawaban Sangat Tidak Setuju 

(STS) 
 
3.4 Teknik Analisis Data 

 
3,4,1 Variabel Penelitian 

1) Variabel dependen : Penerimaan Pajak 
Bumi dan Bangunan  (Y), 
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2) Variabel independen : Kesadaran Wajib 
Pajak (X1), Pemahaman Wajib Pajak (X2), 
Kemampuan Wajib Pajak (X3) 

3,4,2 Hipotesis Penelitian 
Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, hipotesis 
yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
H1 :Kesadaran Wajib Pajak  berpengaruh terhadap 

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 
H2 :Pemahaman Wajib Pajak  berpengaruh terhadap 

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 
H3 :Kemampuan Wajib Pajak berpengaruh terhadap 

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 
H4 : Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib 

Pajak, Kemampuan Wajib Pajak, secara 
bersama-sama berpengaruh terhadap 
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 

 
3.5 Model Analisis 

Untuk menganalisis data yang ada digunakan 
teknik analisis kuantitatif, kemudian untuk 
mengetahui pengaruh antara kesadaran wajib pajak, 
pemahaman wajib pajak dan kemampuan wajib 
pajak terhadap penerimaan pajak bumi dan 
bangunan dilakukan dengan metode Regresi Linier 
Berganda, Menurut Simamora (2005,17) Regresi 
Linier berganda merupakan metode analisis yang 
tepat untuk variabel dependen interval dan ordinal, 
Dengan persamaan sebagai berikut : 

 
Y   = a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + e 
Keterangan : 
Y    = Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 
X1  = Kesadaran wajib pajak  
X2   = Pemahaman wajib pajak 
X3  = Kemampuan wajib pajak  
a  = Konstanta  
b,1, 2, 3 = Koefisien Regresi  
e  = Standar Error 
 
3,5,1 Pengujian Hipotesis 
a. Uji t 
 Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh 

variabel independen secara masing-masing 
(parsial) terhadap variabel dependen, 

1.  Jika thitung > ttabel maka Ho ditolak dan Ha 
diterima, Nilai signifikansi pada uji-t lebih 
besar dari 0,05 maka Ho diterima dan Ha 
ditolak 

 Berarti hipotesis diterima, maksudnya variabel 
X1, X2, X3 berpengaruh secara parsial terhadap 
variabel Y, 

2. Jika thitung < ttabel  maka Ho diterima Ha ditolak  
 Berarti hipotesis ditolak, maksudnya variabel 

X1, X2, X3 tidak berpengaruh terhada variabel 
Y,  

 
b. Uji F 

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh 
variabel independen secara simultan (bersama-sama) 
terhadap variabel dependen, Nilai signifikansi pada 
uji-F lebih besar dari 0,05 maka Ho diterima dan Ha 
ditolak 
a) Jika Fhitung > Ftabel  maka Ho ditolak dan Ha 

diterima 
 Berarti variabel independent secara bersama-

sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel 
dependen 

b) Jika Fhitung < Ftabel maka Ho diterima dan Ha 
ditolak 

 Berarti variabel independen secara 
bersama-sama (simultan) tidak berpengaruh 
terhadap variabel depeden, 
 
 
4 Pengujian Hipotesis Dan Pembahasan 

 
4.1 Analisis Deskriptif Variabel 
a. Analisis Deskriptif Variabel Kesadaran Wajib 

Pajak (WP)  (X1) 
Kesadaran Wajib Pajak dalam penelitian ini 

dikumpulkan dengan menggunakan 3 indikator yaitu 
indikator persepsi wajib pajak, pengetahuan 
perpajakan, dan penyuluhan perpajakan, Dari 3 
indikator tersebut kemudian di kembangkan menjadi 
13 item pernyataan yang disebarkan pada 130 
responden dengan hasil sebagai berikut:  
- Sangat Setuju (SS) memperoleh frekuensi 181  
- Setuju (S) memperoleh frekuensi 344 ,  
- Tidak Setuju (TS) memperoleh frekuensi 453,  
- Sangat Tidak setuju (STS) memperoleh 

frekuensi 712,  
b. Analisis Deskriptif Variabel Pemahaman  WP 

(X2) 
Pemahaman Wajib Pajak dalam penelitian ini 

dikumpulkan dengan menggunakan 3  indikator 
yaitu Pendaftaran diri sebagai WP, indikator 
pengisian SPOP, dan indikator penyetoran pajak, 
Dari ketiga indikator tersebut kemudian di 
kembangkan menjadi 11  item pernyataan yang 
disebarkan pada 130 responden dengan hasil sebagai 
berikut :  
- Sangat setuju  (SS) memperoleh frekuensi 70,  
- Setuju (S) memperoleh frekuensi 267,  
- Tidak Setuju (TS) memperoleh frekuensi 391, 
- Sangat Tidak Setuju (STS)  memperoleh 

frekuensi 702,  
c. Analisis Deskriptif Variabel Kemampuan  WP 

(X3) 
Kemampuan WP dalam penelitian ini 

dikumpulkan dengan menggunakan 1  indikator 
yaitu Pendapatan Wajib Pajak atau kesanggupan 
WP, Indikator tersebut kemudian di kembangkan 
menjadi 6  item pernyataan yang disebarkan pada 
130 responden dengan hasil sebagai berikut :  
-   Sangat Setuju  (SS) memperoleh frekuensi 

271, 
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-   Setuju (S) memperoleh frekuensi 277, 
-   Tidak Setuju (TS) memperoleh frekuensi 195,  
-  Sangat Tidak Setuju (STS) memperoleh 

frekuensi 37,  
 
4.2 Uji t ( secara parsial ) 

Ha diterima apabila terdapat pengaruh 
kesadaran WP, pemahaman Wp, dan kemampuan 
WP terhadap penerimaan PBB dan H0 ditolak 
apabila tidak terdapat pengaruh kesadaran WP, 
pemahaman Wp, dan kemampuan WP terhadap 
penerimaan PBB, Pengujian hipotesis ini dengan 
menggunakan uji t dengan kriteria, Jika thitung > t tabel 
maka H0 ditolak dan Ha diterima, Jika thitung < t tabel 
maka H0 diterima dan Ha ditolak,  
 
a. Variabel Kesadaran WP 

Dari pengujian didapatkan nilai t hitung = 
2,069, Diketahui n=130 maka df = n-k, 130-3 = 127, 
Dibandingkan dengan nilai t tabel pada df =127 
dengan taraf signifikansi 5% maka didapatkan nilai t 
tabel = 1,65694, Kemudian dibandingkan antara t 
hitung dan t tabel didapatkan  t hitung (2,069) > t 
tabel (1,65694), 

Dengan demikian karena thitung > t tabel maka 
H01 ditolak dan Ha1 diterima yaitu terdapat pengaruh 
antara kesadaran WP terhadap penerimaan pajak 
bumi dan bangunan di kelurahan Muara fajar, Dan 
dilakukan uji signifikan sebesar 0,041< 0,05 dapat 
disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak 
berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak 
bumi dan bangunan, 

Besarnya kesadaran WP atas pajak bumi dan 
bangunan akan meningkatkan penerimaan PBB, 
apabila masyarakat tidak mempunyai kesadaran atas 
pajaknya maka hal tersebut berpengaruh terhadap 
penerimaan PBB, 

Berdasarkan hasil dari penelitian menunjukan 
bahwa kesadaran WP berpengaruh terhadap 
penerimaan PBB, Hasil ini sejalan dengan penelitian 
yang dilakukan oleh  Mu’minatus dan Istiqomah 
(2005), Yang menunjukan bahwa variabel kesadaran 
WP berpengaruh terhadap penerimaan PBB 
dimungkinkan karena menurut Lerche dalam 
Jatmiko (2006) yang mengemukakan bahwa 
kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala 
dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat, 
Semakin tinggi kesadaran WP untuk membayar 
pajak maka semakin tinggi penerimaan pajak, 

 
 

b. Variabel Pemahaman 
Dari pengujian didapatkan nilai t hitung = 

2,392, Diketahui n=130 maka df = n – k, 130-3 = 
127, Dibandingkan dengan nilai t tabel pada df =127  
dengan taraf signifikansi 5% maka didapatkan nilai t 
tabel = 1,65694, Kemudian dibandingkan antara t 
hitung dan t tabel didapatkan  t hitung (2,392) > t 
tabel (1,65694), 

Dengan demikian karena thitung > t tabel maka H02 
ditolak dan Ha2 diterima yaitu  terdapat pengaruh 
antara pemahaman WP  terhadap penerimaan Pajak 
Bumi dan bangunan di Kelurahan Muara Fajar, Dan 
dilakukan uji signifikan sebesar 0,018< 0,05 dapat 
disimpulkan bahwa pemahaman wajib pajak 
berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak 
bumi dan bangunan, 

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukan 
bahwa pemahaman WP berpengaruh terhadap 
penerimaan PBB, Dimana Pemahaman wajib pajak 
terhadap prosedur perpajakan merupakan hambatan 
terhadap pelaksanaan perpajakan, Seperti, 
kurangnya pemahaman perpajakan, rendahnya 
tingkat kesadaran masyarakat dalam memenuhi 
kewajiban perpajakan, administrasi perpajakan dan 
kemampuan lembaga perpajakan (Muysarroh,2009), 
  
c. Variabel Kemampuan WP 

Dari pengujian didapatkan nilai t hitung = 
1,944, diketahui n=130  maka df = n – k, 130-3 = 
127, Dibandingkan dengan nilai t tabel pada df =127  
dengan taraf signifikansi 5% maka didapatkan nilai t 
tabel = 1,65694, Kemudian dibandingkan antara t 
hitung dan t tabel didapatkan t hitung (1,944) > t 
tabel (1,65694), 

Dengan demikian karena thitung > t tabel maka 
H03 ditolak dan Ha3 diterima yaitu terdapat pengaruh 
antara kemampuan WP  terhadap penerimaan pajak 
bumi dan bangunan di kelurahan Muara Fajar, Dan 
dilakukan uji signifikan sebesar 0,054>0,05 dapat 
disimpulkan bahwa kemampuan wajib pajak 
berpengaruh  signifikan terhadap penerimaan pajak 
bumi dan bangunan, 

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukan 
bahwa kemampuan WP berpengaruh terhadap 
penerimaan PBB, Hal ini sejalan dengan penelitian 
Mu’minatus dan Istiqomah (2005) yang menunjukan 
bahwa kemampuan WP berpengaruh terhadap 
Penerimaan PBB, Semakin tinggi kemakmurannya 
seseorang maka semakin tinggi pula kemampuan 
orang tersebut untuk membayar pajak, Oleh karena 
itu akan lebih adil apabila orang tersebut dikenakan 
pajak relatif tinggi (Siahaan,2008) 

 
4.3 Uji F (Secara Simultan) 

Uji F dilakukan untuk mengetahui besarnya 
pengaruh variabel independen secara simultan 
terhadap variabel dependen dengan level of 
significant 5% ( α = 0,05), 

 
Tabel 4,1 

Uji Secara Simultan 
UJI F

Model 
Sum of 
Squares Df 

Mean 
Square F Sig, 

1 Regression 13,743 3 4,581 7,097 ,000a

Residual 81,334 126 ,646   
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Total 95,077 129    

a, Predictors: (Constant), kemampuan, Kesadaran, Pemahaman 

b, Dependent Variable: penerimaan 
 

 Berdasarkan dari perhitungan dengan 
menggunakan SPSS Versi 17 diperoleh F hitung 
adalah sebesar 7,097  dengan signifikan sebesar 
0,000 atau lebih besar dari F tabel adalah sebesar 
2,68, Karena F hitung lebih besar dari F tabel maka H04 
ditolak dan H04 diterima artinya kesadaran WP, 
pemahaman WP, kemampuan WP secara bersama-
sama berpengaruh terhadap penerimaan pajak bumi 
dan bangunan di kelurahan Muara Fajar, Dan dilihat 
dari tingkat signifikasi < 0,05 maka kesadaran WP, 
pemahaman WP, kemampuan WP secara simultan 
berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PBB 
 
5. Kesimpulan dan Saran 
5.1 Kesimpulan 
 

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti 
pengaruh variabel kesadaran WP, variabel 
pemahaman WP  dan variabel kemampuan WP 
terhadap penerimaan PBB, Sampel dalam penelitian 
ini berjumlah 130 orang WP PBB di Kelurahan 
Muara Fajar, Adapun kesimpulan dari penelitian ini 
adalah : 

1. Pengaruh antara variabel kesadaran WP, 
pemahaman WP, dan kemampuan WP 
dapat dilihat secara parsial dengan nilai t 
hitung kesadaran WP, pemahaman WP, dan 
kemampuan WP  sebesar 2,069, 2,392, 
1,944 dimana dari hasil tersebut diperoleh 
hasil thitung > t tabel berarti bahwa variabel 
kesadaran WP,pemahaman WP, dan 
kemampuan WP berpengaruh secara parsial 
terhadap penerimaan PBB, 

2. Pengaruh antara variabel kesadaran WP, 
pemahaman WP, dan kemampuan WP  
terhadap penerimaan PBB secara simultan 
dapat dilihat dari F hitung > F tabel dimana F 

hitung 7,097 dan dapat juga dilihat dari nilai 
signifikansi 0,000 yang berarti bahwa 
variabel kesadaran WP, pemahaman WP, 
dan kemampuan WP berpengaruh secara 
simultan terhadap penerimaan PBB 

5.2 Saran 
Berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat, 

berikut beberapa saran yang dapat penulis ajukan 
yang diharapkan dapat bermanfaat  adalah sebagai 
berikut : 

1. Bagi pemerintah terutama aparat pajak  
pajak dapat meningkatkan pengetahuan 
perpajakan melalui pendidikan formal 
maupun informal, memperhatikan kegiatan 
penyuluhan dan sosialisasi kepada 
masyarakat  karena merupakan kegiatan 
yang penting untuk meningkatkan 
kesadaran dan kepatuhan WP untuk 

memenuhi kewajibannya sebagai WP, Agar 
masyarakat lebih taat dan patuh terhadap 
peraturan perpajakan sehingga dapat 
meningkatkan penerimaan pajak Bumi Dan 
Bangunan, 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan 
menggunakan variabel lain yang tidak 
digunakan dalam penelitian ini dan 
menambah jumlah responden serta 
memperluas wilayah penelitiannya 
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Abstrak 

Akreditasi merupakan suatu proses dan hasil. Sebagai proses, akreditasi merupakan suatu upaya BAN-PT untuk 
menilai dan menentukan status mutu program studi di perguruan tinggi berdasarkan standard mutu yang telah 
ditetapkan. Sebagai hasil, akreditasi merupakan status mutu perguruan tinggi yang diumumkan kepada masyarakat. 
Proses penilaian borang akreditasi pada umumya dalam perhitungan masih menggunakan cara manual, sehingga 
memerlukan waktu yang lama disamping itu juga   dapat dimungkinkan terjadi  suatu kesalahan. Untuk itu sangat 
membantu apabila terdapat suatu perangkat lunak yang dapat melakukan proses perhitungan secara otomatis. 
Pengguna tinggal memilih dengan cara mengklik setiap item-item yang ada sesuai dengan kondisi real antara data 
dan fakta. Pada akhirnya perangkat lunak ini dapat memberikan total nilai sesuai dengan hasil visitasi atau 
observasi. Bahkan perangkat lunak ini nantinya dapat pula dipergunakan oleh program studi sebagai bahan 
pertimbangan atau sebagai tolak ukur persiapan sebelum borang dikirim ke BAN PT. Demikianlah dari uraian diatas 
maka sangatlah perlu dan penting untuk membangun suatu perangkat lunak yang dapat membantu dalam penilaian 
sesuai dengan matrik penilaian borang program studi sarjana. 
 

Kata kunci : Akreditasi,  Data, Fakta, Perangkat Lunak, Matriks Penilaian, Borang Program Studi  

 

 

1.  Pendahuluan 

Sejalan dengan era globalisasi yang diiringi 
pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi, semua organisasi dituntut untuk dapat 
menyesuaikan diri terhadap kemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. Suksesnya organisasi 
tergantung pada tersediaanya informasi yang 
dibutuhkan dan bagaimana cara-cara pemenuhan 
kebutuhan informasi tersebut. 

Pengolahan Data secara cepat dan tepat 
merupakan salah satu cara untuk mendapatkan 
informasi yang akurat dan relevan. Tersediaanya 
informasi dan kemampuan dalam pengolahan data 
secara efektif dan efisien merupakan keperluan 
yang sangat penting dalam organisasi. 

Konsep informasi memegang peranan 
penting dalam memahami dan berkomunikasi 
dengan aspek-aspek yang berhubungan dengan 

komputer. Proses komunikasi sendiri merupakan 
penyampaian atau pengiriman  informasi dari suatu 
sumber ke satu atau lebih tujuan. Untuk 
pengolahan data menjadi sebuah informasi, 
diperlukan program pembantu guna memudahkan 
pengguna mendapatkan informasi tersebut 
nantinya. Dan program pembantu pengolah data 
terssbut didukung dengan penggunaan komputer. 

Akreditasi merupakan salah satu bentuk 
penilaian (evaluasi) mutu dan kelayakan institusi 
perguruan tinggi atau program studi yang 
dilakukan oleh organisasi atau badan mandiri di 
luar perguruan tinggi. Bentuk penilaian mutu 
eksternal yang lain adalah penilaian yang berkaitan 
dengan akuntabilitas, pemberian izin, pemberian 
lisensi oleh badan tertentu. Ada juga pengumpulan 
data oleh badan pemerintah bagi tujuan tertentu, 
dan survei untuk menentukan peringkat (ranking) 
perguruan tinggi. 

No Makalah : 358 
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Berbeda dari bentuk penilaian mutu lainnya, 
akreditasi dilakukan oleh pakar sejawat dan mereka 
yang memahami hakekat pengelolaan program 
studi/perguruan tinggi sebagai Tim atau Kelompok 
Asesor. Keputusan mengenai mutu didasarkan 
pada penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait 
dengan standar yang ditetapkan dan berdasarkan 
nalar dan pertimbangan para pakar sejawat 
(judgments of informed experts). Bukti-bukti yang 
diperlukan termasuk laporan tertulis yang 
disiapkan oleh institusi perguruan tinggi yang akan 
diakreditasi yang diverifikasi melalui kunjungan 
para pakar sejawat ke tempat kedudukan perguruan 
tinggi.  

Akreditasi merupakan suatu proses dan hasil. 
Sebagai proses, akreditasi merupakan suatu upaya 
BAN-PT untuk menilai dan menentukan status 
mutu program studi di perguruan tinggi 
berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan. 
Sebagai hasil, akreditasi merupakan status mutu 
perguruan tinggi yang diumumkan kepada 
masyarakat.  

Proses penilaian borang akreditasi pada 
umumya dalam perhitungan masih menggunakan 
cara manual, sehingga memerlukan waktu yang 
lama disamping itu juga   dapat dimungkinkan 
terjadi  suatu kesalahan. Untuk itu sangat 
membantu apabila terdapat suatu perangkat lunak 
yang dapat melakukan proses perhitungan secara 
otomatis. Pengguna tinggal memilih dengan cara 
mengklik setiap item-item yang ada sesuai dengan 
kondisi real antara data dan fakta. Pada akhirnya 
perangkat lunak ini dapat memberikan total nilai 
sesuai dengan hasil visitasi atau observasi. Bahkan 
perangkat lunak ini nantinya dapat pula 
dipergunakan oleh program studi sebagai bahan 
pertimbangan atau sebagai tolak ukur persiapan 
sebelum borang dikirim ke BAN PT. Demikianlah 
dari uraian diatas maka sangatlah perlu dan penting 
untuk membangun suatu perangkat lunak yang 
dapat membantu dalam penilaian borang program 
studi sarjana. 

2. Perumusan Masalah 

Dari uraian pendahuluan di atas, maka dapat 
dirumuskan bahwa masalah yang melatarbelakangi 
penelitian ini adalah:  Bagaimana membangun 
suatu perangkat lunak matrik penilaian borang 
program studi sarjana sesuai dengan standard dari  
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi 
(BAN –PT) sehingga dapat membantu dan 
mempermudah dalam proses penilaian serta dapat 
digunakan pula sebagai acuan program studi untuk 

mengukur kondisi sebelum dilakukan pingiriman 
borang ? 

3. TUJUAN & MANFAAT PENELITIAN 

3.1. Tujuan Penelitian 
Membangun suatu perangkat lunak matrik 

penilaian borang program studi sarjana sesuai 
dengan standard dari  Badan Akreditasi Nasional 
Perguruan Tinggi (BAN –PT) sehingga dapat 
membantu dan mempermudah dalam proses 
penilaian serta dapat digunakan pula sebagai acuan 
program studi untuk mengukur kondisi sebelum 
dilakukan pingiriman borang. 

    
3.2. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang dapat diperoleh dari sistem 
informasi ini adalah : 
a. User tidak perlu mengeluarkan biaya mahal 

untuk memperoleh informasi penilaian 
borang program studi sarjana. 

b. User dapat memperoleh informasi penilaian 
borang  program studi sarjana dengan 
cepat. 

c. Sebagai bahan pertimbangan user khususnya 
prodi untuk mengevaluasi program studi 
sebelum borangnya divisitasi oleh Tim 
asesor BAN PT. 

d. Mengasah kemampuan dibidang pembuatan 
aplikasi sistem informasi yang nantinya  
akan digunakan sebagai bekal keterampilan 
untuk mengajar. 

e.  Meningkatkan kemampuan berfikir secara 
analistis sebagai dasar untuk mengetahui 
dan menguasai ilmu pengetahuan yang 
terus berkembang sesuai dengan 
perkembangan teknologi komputer saat ini. 

 

4. Metodologi Penelitian 

Adapun metodologi yang kami lakukan sebagi 
berikut : 

a. Studi literatur dengan mengumpulkan data-data 
dan mempelajari borang akreditasi program studi 
BAN PT. 

b. Observasi dan Interview dilakukan dengan 
Ketua Program Studi dan Badan Penjaminan 
Mutu Universitas Muhammadiyah Magelang 
serta beberapa Assesor BAN PT,  

c. Perancangan dan Pembuatan Sistem  
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5. Pembahasan 

5.1 Pengertian Sistem, Informasi & Sistem 
Informasi 

Menurut Stephen A. Moscove dan Mark 
G. Simkin, sistem adalah suatu kesatuan yang 
terdiri dari interaksi subsistem yang berusaha 
untuk mencapai tujuan (goal) tujuan yang sama. 

Sistem adalah suatu jaringan kerja dari 
prosedur-prosedur yang saling berhubungan, 
berkumpul bersama-sama untuk melakukan 
suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu 
sasaran tertentu. 

Informasi adalah data yang diolah menjadi 
bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi 
yang menerimanya. 

Informasi merupakan proses lebih lanjut 
dari data dan memiliki nilai tambah dari segi 
kualitas, informasi harus dapat memenuhi syarat-
syarat sebagai berikut: 
1. Lengkap, informasi dapat menyajikan 

gambaran dari suatu permasalahan atau 
suatu penyelesaian. 

2. Tepat waktu, Informasi dapat disediakan 
pada waktu yang dibutuhkan 

3. Relevan, informasi memiliki manfaat bagi 
pemakainya. 

4. Akurat, informasi idealnya memiliki 
ketelitian yang tinggi dan bebas dari 
kesalahan- kesalahan. 

 
5.2. Akreditasi Program Studi Sarjana  

Borang Akreditasi PS merupakan alat atau 
instrumen untuk mengumpulkan informasi 
mengenai kinerja PS pada perguruan tinggi 
negeri, perguruan tinggi kedinasan, perguruan 
tinggi keagamaan, dan perguruan tinggi swasta 
dalam rangka pengendalian mutu semua 
perguruan tinggi di Indonesia. 
Borang akreditasi terdiri atas seperangkat 
pertanyaan yang sebagian berupa pertanyaan 
tertutup, dan sebagian lagi berupa pertanyaan 
terbuka. Sesuai dengan petunjuk pada setiap butir 
pertanyaan, maka sebagian dari pertanyaan-
pertanyaan dapat dijawab dengan menuliskan 
jawabannya pada tempat yang disediakan dalam 
borang akreditasi, sebagian lagi memerlukan 
lembaran tersendiri.   
Informasi yang diperoleh dari jawaban terhadap 
pertanyaan-pertanyaan dalam borang akreditasi 
itu digunakan untuk dua tujuan pokok, yaitu 
untuk: 
1. Menilai kinerja akademik dan administratif 

PS, dan 
2. Menemukan dimensi-dimensi kinerja PS yang 

memerlukan perbaikan atau pembinaan. 

Pertanyaan yang dituangkan dalam borang 
akreditasi disusun berdasarkan sembilan dimensi 
mutu yang menunjukkan mutu suatu PS.  
Kesembilan dimensi mutu tersebut adalah 
sebagai berikut: 
 Kelayakan (appropriateness) merupakan 

tingkat ketepatan unsur masukan, proses, 
keluaran, maupun tujuan program ditinjau 
dari ukuran ideal secara normatif. 

 Kecukupan (adequacy) menunjukkan tingkat 
ketercapaian persyaratan ambang yang 
diperlukan untuk penyelenggaraan suatu 
program. 

 Relevansi/kesesuaian (relevancy) merupakan 
tingkat keterkaitan tujuan maupun 
hasil/keluaran program pendidikan dengan 
kebutuhan masyarakat di lingkungannya 
maupun secara global. 

 Suasana akademik (academic atmosphere) 
merujuk pada iklim yang mendukung 
interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara 
sesama mahasiswa, maupun antara sesama 
dosen untuk mengoptimalkan proses 
pembelajaran. 

 Efisiensi (efficiency) merujuk pada tingkat 
pemanfaatan masukan (sumberdaya) yang 
digunakan untuk proses pembelajaran. 

 Keberlanjutan (sustainability) 
menggambarkan keberlangsungan 
penyelenggaraan program yang mencakup 
ketersediaan masukan, aktivitas 
pembelajaran, maupun pencapaian hasil yang 
optimal. 

 Selektivitas (selectivity) menunjukkan 
bagaimana penyelenggara program memilih 
unsur masukan, aktivitas proses 
pembelajaran, maupun penentuan prioritas 
hasil/keluaran berdasarkan pertimbangan 
kemampuan/kapasitas yang dimiliki. 

 Produktivitas (productivity) menunjukkan 
tingkat keberhasilan proses pembelajaran 
yang dilakukan dalam memanfaatkan 
masukan. 

 Efektivitas (effectiveness) adalah tingkat 
ketercapaian tujuan program yang telah 
ditetapkan yang diukur dari hasil/keluaran 
program. 

 
Untuk penilaian kelayakan program dan atau 
satuan pendidikan tinggi, digunakan standar 
akreditasi sebagai berikut: 
1. Visi, misi, tujuan, dan sasaran, serta strategi 

pencapaian 
2. Tata pamong, kepemimpinan, system 

pengelolaan dan penjaminan mutu 
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3. Mahasiswa dan lulusan 
4. Sumber daya manusia 
5. Kurikulum, pembelajaran, dan suasana 

akademik 
6. Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta 

sistem informasi 
7. Penelitian, pelayanan/pengabdian kepada 

masyarakat, dan kerja sama 
 

5. 3.   Perancangan Sistem 
Setelah mendapatkan data yang cukup, 

data tersebut kemudian dianalisis untuk dibuat 
suatu  model perancangan (desain). 
Perancangan ini sebagai alat bantu untuk 
mempermudah dalam  merealisasikan ke 
dalam bentuk  program jadi. Pada perancangan 
ini lebih ditekankan kepada antar muka 
pemakain (user interface). Adapun contoh dari 
perncangan antar muka dapat dilihat pada 
gambar 5.1. dan gambar 5.2. 

 
Gambar 5.1. Rancangan Antar Muka 

Pemakai 
 

 
 

Gambar 5.2. Rancangan Hasil Penilaian 
 
5. 4.   Pembuatan Sistem 

Perancangan atau desain yang telah 
dibuat kemudian dituangkan dalam bentuk 
program jadi. Beberapa tampilan program jadi 
dapat dilihat pada gambar 5.3. dan gambar 5.4. 

 

 
 

Gambar 5.3. Program Isian Standard 1 

 
Gambar 5.4. Program Hasil Nilai Isian Borang Prodi 

 
 

6. Simpulan : 
 

1. Pengolahan Data secara cepat dan tepat 
merupakan salah satu cara untuk mendapatkan 
informasi yang akurat dan relevan.  

2.  Perangkat lunak matrik penilaian borang 
program studi sarjana sesuai dengan standard 
dari  Badan Akreditasi Nasional Perguruan 
Tinggi (BAN PT) dapat membantu dan 
mempermudah dalam proses penilaian serta 
dapat digunakan pula sebagai acuan program 
studi untuk mengukur kondisi sebelum 
dilakukan pingiriman borang. 
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Abstrak 

Sistem pakar ini dibuat untuk masyarakat luas yang  ingin mengetahui dan belajar tentang permasalahan 
penyakit diabetes mellitus khususnya bagi penderita diabetes mellitus untuk mengetahui kebutuhan kalori. 
Dalam memecahkan masalah ini, sistem pakar ini dibuat menggunakan metode pencarian yang digunakan yaitu 
metode pencarian terbaik pertama (Best First Search). Di dalam penelitian ini dituangkan pengetahuan seorang 
pakar ahli dalam gizi dirumah sakit pertamina pusat yang kemudian di tuangkan menjadi sebuah aplikasi sistem 
pakar untuk menentukan kalori yang dibutuhkan oleh penderita diabetes dengan menggunakan program yang 
berbasis mobile. Dan juga dirancangkan suatu knowledge base untuk bisa menyimpan pengetahuan baru. 
Perancangan  sistem pakar yang disusun ini diimplementasikan pada pembuatan perangkat lunak (Software) 
yang berbasiskan aplikasi mobile  J2ME dengan mempunyai webserver dan basis datanya menggunakan  Mysql.  
Software ini mempunyai berbagai fasilitas antara lain:  berkonsultasi tentang penyakit, input pertanyaan, edit 
pertanyaan, input jawaban, edit jawaban, penjelasan sistem, dan yang lainnya.    
  
Kata kunci : Sistem Pakar, Mobile J2ME , Best First Search 
 
 
 
 
1. Pendahuluan 
 

Di Mesir, tahun 1552 sebelum Masehi telah 
dikenal adanya suatu penyakit dengan gejala sering 
kencing dalam jumlah banyak yang disebut  pliuria 
serta penurunan berat badan yang cepat tanpa 
disertai rasa nyeri. Kemudian, pada tahun 400 
sebelum  Masehi, penulis India Susrutha memberi 
nama penyakit itu penyakit kencing madu (honey 
urine disease). Aretaeus, pada tahun 200 sebelum 
Masehi merupakan orang yang pertama kali 
memberi nama diabetes yang berarti  “mengalir 
terus” dan mellitus  yang berarti “manis”.  

Disebut diabetes karena selalu minum dalam 
jumlah banyak (polidipsia) yang kemudian mengalir 
terus berupa  urine yang banyak (poliuria). Disebut  
mellitus karena  urine penderita ini mengandung 
glukosa.  

 Pada dasarnya  diabetes mellitus disebabkan 
oleh hormon insulin penderita yang tidak mencukupi 
atau tidak efektif sehingga tidak dapat bekerja secara 
normal. Padahal, insulin mempunyai peran utama 
mengatur kadar glukosa di dalam darah, yaitu (pada 
orang normal) sekitar 60-120 mg/dl waktu puasa, 
dan di bawah 140 mg/dl pada dua jam sesudah 
makan. Anggapan penyakit diabetes merupakan 
penyakit orang tua atau penyakit yang timbul karena 

faktor keturunan, itu tidak sepenuhnya benar. Setiap 
orang dapat menderita diabetes, baik tua maupun 
muda, karena sebenarnya penyebabnya karena 
pergeseran pola makan dan gaya hidup.  

  Sangat disayangkan bahwa separuh dari 
jumlah penderita diabetes tidak menyadari dirinya 
menderita penyakit ini, hal ini disebabkan  
minimnya informasi di masyarakat tentang diabetes 
mellitus terutama gejala-gejalanya.   

Maka dalam kesempatan ini, penulis ingin 
mengangkat tema tentang bagaimana untuk 
menentukan kalori yang dibutuhkan oleh penderita 
diabetes agar kebutuhan energi yang dibutuhkan 
oleh seorang penderita penyakit diabetes mellitus 
tetap seimbang 

Terkadang banyak seseorang yang menderita 
penyakit  diabetes mellitus, yang kurang mengetahui  
bagaimana solusi agar mereka tetap mengikuti 
aturan pola hidup sehat bagi penyakit yang 
dideritanya, karena tidak  mengetahui jenis dan 
solusi untuk menjaga kesehatannya. Oleh karena itu 
hanya ahli/pakarlah yang dapat memecahkannya.  

Sedangkan ahli yang tersedia terbatas 
jumlahnya, maka dibutuhkan sistem pakar untuk 
membantu dalam mendefinisikan gejala yang timbul 
untuk menentukan kebutuhan kalori yang 
dibutuhkan. 

No Makalah : 359
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
membuat sebuah perangkat lunak sistem pakar yang 
nantinya dapat membantu masyarakat umum 
mengetahui tentang bagaimana tata cara untuk 
menjaga penyakit diabetes mellitus agar dapat 
menjalankan aturan pola hidup sehat. Dengan 
bantuan teknologi komputer pengetahuan dari 
beberapa pakar dirangkai menjadi satu untuk 
kemudian diproses menjadi suatu  sistem (program 
komputer) yang dikenal sebagai sistem pakar.  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap 
suatu sistem pakar dan dapat digunakan sebagai 
langkah awal untuk membangun sistem pakar yang 
menyeluruh, yang bisa dijadikan bahan untuk 
penelitian lebih lanjut di bidang teknologi informasi.  

Dan juga adanya suatu sistem yang menjadi 
representasi pengetahuan seorang pakar maka 
diharapkan akan dapat berguna dalam 
menyebarluaskan pengetahuan yang dimiliki oleh 
pakar di bidang gizi untuk seorang penderita 
diabetes mellitus. 

Dalam penelitian ini metode pengembangannya 
menggunakan metoda Waterfall Model. Meskipun 
metode ini merupakan paradigma yang sudah lama, 
namun model ini paling banyak dijadikan suatu 
acuan pada suatu pengembangan perangkat lunak. 
Waterfall Model adalah suatu daur hidup klasik (The 
Oldest Life Cycle Model) yang dijadikan acuan pada 
pengembangan suatu perangkat lunak yang berisi 
tahapan-tahapan : analisa dan definisi kebutuhan 
sistem/persyaratan; perancangan sistem dan 
perangkat lunak;  implementasi dan unit testing; 
integrasi dan pengujian system dan operasi dan 
pemeliharan. 
 
2. Dasar Teori 
 
2.1 Kecerdasan Tiruan  

 
Kecerdasan buatan atau artificial intelligence 

merupakan salah satu bagian ilmu komputer yang 
membuat mesin (komputer) dapat melakukan 
pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh 
manusia. Ada dua bagian utama yang sangat 
dibutuhkan dalam membuat aplikasi kecerdasan 
buatan, yaitu :  

a) Basis pengetahuan  (knowledge base), berisi 
fakta–fakta dan aturan. Fakta adalah informasi 
tentang obyek dalam area permasalahan 
tertentu, sedangkan aturan merupakan 
informasi tentang cara bagaimana memperoleh 
fakta baru dari fakta yang telah diketahui.  

b) Mesin inferensi  (inference engine), yaitu 
kemampuan menarik kesimpulan berdasarkan 
pengalaman.  
Ada dua bentuk pendekatan basis pengetahuan 

yang sangat umum digunakan yaitu:  

a) Akuisisi Pengetahuan (Knowledge 
Acquisition). Akuisisi pengetahuan adalah 
akumulasi, transfer, dan transformasi keahlian 
dalam menyelesaikan masalah dari sumber 
pengetahuan ke dalam program komputer. 
Dalam tahap ini knowledge engineer berusaha 
menyerap pengetahuan untuk selanjutnya 
ditransfer ke dalam basis pengetahuan. 
Pengetahuan diperoleh dari pakar, dilengkapi 
dengan buku, basis data, laporan penelitian, 
dan pengalaman pemakai. 

b) Representasi Pengetahuan (Knowledge 
Representation). Bagaimana caranya untuk 
menyimpan pengetahuan yang dibutuhkan ke 
dalam komputer baik pengetahuan alami dan 
pemilihan pemrograman menentukan cara di 
mana pengetahuan dapat ditunjukan.  
 

Di dalam mesin inferensi terdapat dua metode  
pelacakan dan pencarian yang dipakai, yaitu :  

a) Metode penalaran/pelacakan yang terdiri dari 
tiga cara yaitu pelacakan ke depan (forward 
chaining), pelacakan ke belakang (backward 
chaining) dan pelacakan dengan metoda Rule-
Value 

b) Metode penelusuran (searching), terdiri dari 
tiga cara yaitu dengan teknik Depth first 
search, Breadth first search dan Best first 
search 
 

Ada beberapa keuntungan yang didapat dari 
penggunaan kecerdasan buatan dibandingkan 
dengan kecerdasan alami, antara lain : 

a)  Kecerdasan buatan lebih bersifat permanen. Hal 
ini dimungkinkan karena sifat manusia yang 
pelupa. Kecerdasan buatan tidak akan berubah 
sepanjang sistem komputer dan program tidak 
berubah.  

b)  Kecerdasan buatan lebih mudah diduplikasi dan 
disebarkan. Oleh karena itu, jika pengetahuan 
terletak pada suatu sistem komputer, 
pengetahuan tersebut dapat disalin dari suatu 
komputer dan dapat dipindahkan dengan 
mudah ke komputer yang lain.    

c) Kecerdasan buatan lebih murah dibanding 
dengan kecerdasan alami. Menyediakan 
layanan komputer akan lebih mudah dan lebih 
murah dibandingkan dengan harus 
mendatangkan seseorang untuk mengerjakan  
sejumlah pekerjaan dalam jangka waktu yang 
sangat lama.   

c) Kecerdasan buatan dapat mengerjakan 
pekerjaan lebih cepat dibanding dengan 
kecerdasan alami.  
 

Sedangkan keuntungan dari kecerdasan alami 
adalah:  
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a)  Kreatif, kemampuan untuk menambah ataupun 
memenuhi  pengetahuan itu sangat melekat 
pada jiwa manusia.  

b)  Kecerdasan alami memungkinkan orang untuk 
menggunakan pengalaman secara langsung.  

c) Pemikiran manusia dapat  digunakan secara 
luas.  

 Kecerdasan buatan meliputi, antara lain :  
a)  Sistem pakar (expert system). Di sini komputer 

digunakan sebagai sarana untuk menyimpan 
pengetahuan para pakar. Dengan demikian 
komputer akan memiliki keahlian untuk 
menyelesaikan permasalahan dengan meniru 
keahlian yang dimiliki oleh pakar.  

b) Pengolahan bahasa alami (natural language 
processing). Dengan pengolahan bahasa alami 
ini diharapkan user dapat berkomunikasi 
dengan komputer dengan menggunakan bahasa 
sehari–hari.  

c) Pengenalan ucapan (speech recognition). 
Melalui pengenalan ucapan diharapkan 
manusia dapat berkomunikasi dengan 
komputer dengan menggunakan suara.  

 
2.2 Sistem Pakar  
 

  Secara umum, sistem pakar (expert system) 
adalah sistem yang berusaha mengadopsi 
pengetahuan manusia ke komputer, agar komputer 
dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa 
dilakukan oleh para ahli. Dengan sistem pakar ini, 
orang awam pun dapat menyelesaikan masalah yang 
cukup rumit yang sebenarnya hanya dapat 
diselesaikan dengan bantuan  para ahli. Bagi para 
ahli, sistem pakar ini juga akan membantu 
aktivitasnya sebagai asisten yang sangat 
berpengalaman.  

Terdapat tiga orang yang terlibat dalam 
lingkungan sistem pakar yaitu:  

a) Pakar, yaitu orang yang memiliki pengetahuan 
khusus, pendapat, pengalaman, dan metode, 
serta kemampuan untuk mengaplikasikan 
keahliannya tersebut guna menyelesaikan 
masalah.  

b) Knowledge engineer (perekayasa sistem), yaitu 
orang yang membantu pakar dalam menyusun 
area permasalahan dengan menginterpretasikan 
dan mengintegrasikan jawaban–jawaban pakar 
atas pertanyaan yang diajukan, 
menggambarkan analogi, mengajukan  counter 
example dan menerangkan kesulitan–kesulitan 
konseptual.  

c)  Pemakai (user). 
Sistem pakar yang baik harus memenuhi ciri-

ciri sebagai berikut:  
a) Terbatas pada domain keahlian tertentu. 
b) Dapat memberikan penalaran untuk data yang 

tidak pasti.  

c) Dapat mengemukakan rangkaian alasan-alasan 
yang diberikannya dengan cara yang dapat 
dipahami.  

d) Berdasarkan pada kaidah/ ketentuan/ rule 
tertentu.  

e) Dirancang untuk dapat dikembangkan secara 
bertahap.  

f) Pengetahuan dan mekanisme penalaran 
(inference) jelas terpisah.  

g) Keluarannya bersifat anjuran. 
h) Sistem dapat mengaktifkan kaidah secara 

searah yang sesuai dituntun oleh dialog dengan 
user. 
Tahapan pengembangan sistem pakar adalah 

sama seperti pengembangan perangkat lunak yang 
terdiri dari beberapa tahapan, yaitu : 
a) Tahap identifikasi, meliputi penentuan 

komponen–komponen kunci dalam sistem yang 
sedang dibangun. Komponen kunci ini adalah 
knowledge engineer, pakar, karakteristik 
masalah, sumber daya, dan tujuan. Knowledge 
engineer dan pakar bekerja bersama untuk 
menentukan berbagai aspek masalah, seperti 
lingkup dari proyek, data input yang 
dimasukkan, bagian–bagian penting dan 
interaksinya, bentuk dan isi dari penyelesaian, 
dan kesulitan–kesulitan yang mungkin terjadi 
dalam pembangunan sistem.  

b) Tahap konseptualisasi. Konsep–konsep kunci 
dan hubungannya yang telah ditentukan pada 
tahap pertama dibuat lebih jelas dalam tahap 
konseptualisasi.   

c) Tahap formalisasi, meliputi pemetaan konsep–
konsep kunci, sub masalah dan bentuk aliran 
informasi yang telah ditentukan dalam tahap–
tahap sebelumnya ke dalam representasi formal 
yang paling sesuai dengan masalah yang ada.  

d) Tahap implementasi, meliputi pemetaan 
pengetahuan dari tahap sebelumnya yang telah 
diformalisasi kedalam skema representasi 
pengetahuan yang dipilih.  

e) Tahap pengujian. Setelah prototipe sistem yang 
dibangun dalam tahap  sebelumnya berhasil 
menangani dua atau tiga contoh, prototipe 
sistem tersebut harus menjalani serangkaian 
pengujian dengan teliti menggunakan beragam 
sampel masalah.  
 

3. Implementasi dan Evaluasi Program  
 

Sistem pakar ini dibuat dengan menggunakan 
bahasa pemrograman  JAVA, pemrograman  PHP, 
web server appserv  dan database  MySql. 

Menu utama dari sistem pakar ini dapat dilihat 
pada gambar 1. 
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Gambar 1. Menu Utama Sistem Pakar 

Jika menu konsultasi dipilih, maka akan 
muncul layar yang berisi pertanyaan yang harus 
dijawab oleh pemakai, seperti terlihat pada gambar 
2. 

 
Gambar 2. Tampilan layar dari modul konsultasi 

Setelah pemakai sistem pakar ini (non pakar) 
dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan terkait fakta 
yang ada, maka pemakai akan mendapatkan 
kesimpulan mengenai jumlah kalori yang 
dibutuhkan seperti terlihat pada gambar 3. 

 
Gambar 3. Tampilan layar kesimpulan 
Menu Kamus dapat digunakan oleh pemakai 

yang ingin mengetahui arti dari sebuah kata terkait 
kebutuhan kalori bagi penderita diabetes mellitus 
berbasis mobile ini.  

Menu Bantuan dapat digunakan untuk 
mengetahui cara penggunaan sistem pakar ini. Menu 
Login Administrator adalah menu yang dikhususkan 
untuk admin untuk menambahkan fakta atau aturan 
dalam sistem pakar ini.  

 
Gambar 4. Daftar Fakta/Konsultasi 

Pada modul ini admin dapat menambah fakta 
baru, mengubah atau menghapus fakta yang sudah 
ada. 

 
Gambar 5. Tampilan layar Ubah 

Fakta/Konsultasi 
Kelebihan yang dimiliki program sistem pakar 

ini, antara lain :  
a) Program sistem pakar ini memiliki antar muka 

(interface) yang berbasiskan mobile, karena itu 
akan lebih mudah untuk diakses lewat 
handphone. 

b) Dengan adanya sistem pakar ini, maka dapat 
mempermudah  user dalam berkonsultasi 
tentang penyakit  diabetes mellitus  untuk 
menentukan kebutuhan kalori terutama bagi 
penderita diabetes melitus dengan cepat dan 
jelas tanpa mengeluarkan biaya apapun.  

c) Dapat melihat istilah-istilah asing para  user 
terutama para penderita  diabetes mellitus 
belum pernah mendengarnya dengan melihat 
pada menu kamus. 

d) Sistem pakar ini bisa menjadi dokumentasi dan  
knowledge base bagi seorang pakar, terutama 
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bagi para pakar yang masih baru atau bagi para 
pakar yang masih belajar.  

e) Tampilan lebih menarik sehingga  user  tidak 
bosan atau jenuh menggunakan sistem pakar 
ini. 
 

Kekurangan yang dimiliki program sistem pakar ini, 
antara lain :  
a) Karena keterbatasan waktu, biaya dan 

kemampuan, sistem pakar ini belum mampu 
menampilkan data ciri fisik secara menyeluruh 
dan men-detail.  

b) Program sistem pakar ini masih memiliki 
keterbatasan dalam penyajian data.  

c) Belum ada kerjasama dengan lembaga 
penelitian khusus untuk mendapatkan data 
yang lebih spesifik dan akurat. 

 
4. Kesimpulan dan Saran 
 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah  sebagai 
berikut :  
a) Sistem pakar yang dibuat ini dapat membantu 

bagi penderita diabetes mellitus untuk 
menentukan jumlah kalori yang dibutuhkan.   

b) Sistem pakar ini juga dapat dipakai untuk 
membantu meringankan tugas para pakar atau 
para ahli.  

c) Dalam program sistem pakar ini disediakan 
fasilitas peng-update-an data dalam tabel di 
database sehingga jika ditemukan data yang 
baru ataupun memperbaiki data yang kurang 
lengkap dapat segera dilakukan, maka sistem  
pakar ini akan selalu menghadirkan informasi 
yang up-to-date.  

d) Sistem pakar yang dibuat ini merupakan 
sebuah program berbasis  mobile yang pandai 
dengan menggunakan pengetahuan dan 
prosedur inferensi (penalaran) untuk 
memecahkan masalah yang cukup sulit dan 
membutuhkan keahlian tertentu dari manusia 
untuk mendapatkan solusi. 
 

Sistem pakar untuk menentukan kebutuhan 
kalori bagi penderita diabetes mellitus ini sangat 
belum sempurna, karena masih memerlukan 
perbaikan untuk meningkatkan efektivitas atau 
efisiensi pekerjaan. Beberapa saran yang perlu 
diajukan untuk perbaikan sebagai berikut :  
a) Dengan semakin berkembangnya ilmu 

pengetahuan dan teknologi, maka diharapkan 
sistem pakar dapat di update secara berkala 
karena masih banyak beberapa aturan untuk 
menjalankan pola hidup sehat bagi penderita  
diabetes mellitus yang lainnya yang belum di 
teridentifikasi, sehingga data yang ada menjadi 
lebih up to date.  

b) Dalam penelitian ini hanya membatasi untuk 
menentukan  kebutuhan kalori bagi penderita  
diabetes mellitus beserta solusinya dengan 180 
jenis informasi yang diberikan, untuk tahap 
lebih lanjut sekiranya dapat diperkaya ataupun 
dapat diperbanyak lagi. 

 
  
c) Dibuatnya sistem pakar ini dalam berbagai 

macam bahasa yang bisa dimengerti oleh 
masyarakat luas, sehingga program ini dapat 
digunakan oleh masyarakat luas. 
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Abstract 
A partner is one of many success keys for hospital to do business activities. Indeed, in doing its’ activity, 
hospital has more than one company, such as: distributors, factories, government institutions, universities, and 
other hospitals. To fulfill its’ material, hospital collaborates with more than distributors. It will be a crucial 
problem to choose the best distributor to be its’ partner to supply material hospital need. Reasoning technique is 
one method that can be used to to make multi criteria decision in fuzzy data environment for solving the 
problem. This paper proposed the analysis of reasoning technique for decision making of hospital’s drug 
distributors strategy choice. 
 
Keywords: hospital, reasoning technique, drug distributor, fuzzy data. 
 
1. Background 

As can be seen that almost all companies 
have partners in doing their business activity. The 
hospital, for example, has more than one partners: 
product distributors, factories, government 
institutions, universities, and other hospitals. One 
material hospital need that must has good quality is 
drug. It is a reason why the choice of hospital’s 
drug distributor must have quantity technique to do. 

There are many researches have been done 
by many researchers in distribution research 
domain. Ding and Chen(2011) have done their 
research in distributor’s pricing policy case; Xiong 
and Wang (2011) have done the research in 
distributor engages in manufacturing by developing 
the close-loop supply chain model; Cheng-guo dan 
Wei (2011) have done in B2B e-commerce system 
integration in IT distributor; or especially in 
pharmaceutical sector, Younes and Ouafae (2011) 
have done research in logistics collaboration field 
as a study of the relation laboratory – distributor. 

Furthermore, many information systems 
can support to make decision in distributor choice 
case. Decision support systems, expert system, or 
combination of both decision support systems and 
expert systems, called as expert management 
systems (EMS), are the juicy examples of IS types 
that can support the decision maker to solve 
distributor chioce problem. In addition, it is 
interesting to talk about EMS. EMS is an 
information system combines Expert Systems and 
Decision Support Systems to improve the quality of 
decision making in solving problem. In addition, 
Huizong and Dafa (2011) combined the decision 
support system with the expert system, the 
advantages of quantitative calculation of the 

decision support system and qualitative analysis of 
the expert system can be embodied wonderfully. 
They implemented this combination in coal mine 
extraction - tunneling plans. Moreover, one year 
before, Li and Yu (2010) developed combination of 
Decision Support method based on Case-based 
Reasoning (CBR), Rough Set and Expert System, 
to construct the Railway Rescue Command System 
(RRCS).  

In addition, expert systems itself is a 
subset of artificial intelligence manipulates 
knowledge and reasoning procedures of human 
experts in solving problems efficiently and 
effectively in a narrow problem area (Zain and 
Abdullah, 2000). In artificial intelligence domain, 
there are four techniques for solving problem: 
searching, reasoning, planning, and learning. 
Moreover, reasoning technique in expert systems is 
a problem solving technique in a way represents the 
problem into a knowledge base using a logic or 
formal language. The advantage is the ease of 
reasoning techniques to knowledge management. 
To build the appropriate knowledge base should 
have enough knowledge about the domain query, 
native representation, and inference 
implementation procedures. For problems that 
contain uncertainty, fuzzy logic is the right choice. 

This area (reasoning technique area) is 
very interesting to be researched. There are many 
researchers have done some researches in this area, 
for examples: Stoika et al. (2011) have done their 
research in rationing algorithm based on 
reinforcement learning topic, with their research 
goal is to develop an intelligent system useful for 
industrial robot programming by demonstration; 
Bittermann and Sariyildiz (2011) have adopted the 
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evolutionary algorithm for enhanced decision-
making, where an adaptive multi-objective genetic 
algorithm is presented here, where a fuzzy system 
is used for the fitness evaluation. The adaptivity of 
the evolutionary algorithm refers to modifying in a 
measured way the degree of relaxation of the 
conventional Pareto dominance concept that is used 
to grade solutions in multi-objective space. The aim 
of the adaptive relaxation is to retain adequate 
selection pressure during the search process; Zhao 
and Shu-xi (2001) proposed an algorithm for the 
elimination of reasoning cycle. This algorithm's 
thinking is to prevent sub-target from being 
isomorphic with its ancestral-targets; and Xiong 
and Funk (2010) proposed a new approach to 
discover knowledge about key features together 
with their degrees of importance in the context of 
case-based reasoning by using hierarchical 
memetic algorithm.  
 Furthermore, Chen et al. (2011) did 
research in cognitive map reasoning, it is a process 
of reasoning the unknown knowledge by using the 
known knowledge with the help of cognitive map; 
Kumar (2011) implemented expert system based on 
composition of cloud computing and case based 
reasoning system; and Hinojosa and Hoese (2010) 
did the research in load forecasting using fuzzy 
inductive reasoning and evolutionary algorithms. 
 According to the background above, this 
paper would propose the analisis of reasoning 
technique for fuzzy multi criteria decision making 
of hospital’s drug distributors strategy choice. To 
mentioned it, this paper would explain about: 
research questions and goals in part 2 and 3; 
research methodology in part 4; result and 
dicussion in part 5; and finaly the conculssion and 
future work would be explained in part 6. 
 
2. Research Questions 

There are four research questions: (1) how 
can reasoning technique be develop; (2) how can 
configuration of reasoning technique be developed; 
(4) how can fuzzy logic be configured in multi 
criteria decision making method. 
 
3. Research Goals 

This research will be done in three years. 
It will reach five goals, they are: (1) development 
of new evolutionary algorithm based reasoning 
technique for enhancing quality of decision 
making; (2) configuration of new evolutionary 
algorithm based reasoning technique; (3) 
configuration of fuzzy logic in multi criteria 
decision making method; (4) comparison of many 
evolutionary algorithm in reasoning technique 
process; and (5) implementation of new 
evolutionary algorithm based reasoning technique 
in fuzzy multi criteria decision making of strategy 
choice. 

 
4. Research Methodology 

The combination of many methods and 
techniques will be used in this research: (1) fuzzy 
logic method; (2) multi criteria decision making 
method; (3) rule base method; and (4) reasoning 
technique. 
 
5. Result and Discussion  
 Globally, the model can be shown in 
Figure 1. Many variable could be analyzed in 
choosing drug distributor. They are classified in to 
two criteria: delivery process and product / drug. 
Four quality variables have been analyzed in 
delivery process criteria: quality of service, quality 
of delivery time, quality of delivery correctness, 
and quality of cost of delivery. On the other hand, 
there are two quality variables have been analyzed 
in product criteria: quality of product; quality of 
product price (can be seen in Figure 2). 
 

 
Figure 1 Usecase Diagram of Model 

 

 
Figure 2 Class Diagram of Model 

 
 Furthermore, those quality variables have 
to be converted in to fuzzy membership function 
with three categories: high, middle, and low. The 
example of membership function by using tringular 
fuzzy number (TFN) for variabel of  delivery time 
quality was showed in Figure 3. 
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Figure 3 TFN of Delivery Time Quality 
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 .........

....................................................(2) 
 
Low 

  

…........................................................(3) 
 
 That categories was gotten from rule 
based process (If – Else analysis). The rule based 
statement was stated below. In addition, all quality 
variables that have been analyzed were described in 
Table 1. 
 
 IF ((deliveryTime ≥ 0) and (deliveryTime 
≤ 8)) THEN 
  deliveryTimeQuality = ‘High’ 
 ELSE IF ((deliveryTime ≥ 9) and 
(deliveryTime ≤ 16)) THEN  
  deliveryTimeQuality = ‘Medium’ 
 ELSE 
  deliveryTimeQuality = ‘Low’ 
 
 

Table 1. Description of Quality Variables 
Criteria Variable Linguisti

c 
Fuzzy 

Membershi
p Function 

Deliver
y 
Process 

Quality of 
service  

High 0.75 < x ≤ 
1.00 

  Middle 0.25 < x ≤ 
0.75 

  Low 0.00 < x ≤ 
0.25 

 Quality of 
delivery 
time 

High 0.80 < x ≤ 
1.00  

  Middle 0.40 < x ≤ 
0.80 

  Low 0.00 < x ≤ 
0.40 

 Quality of 
delivery 
correctnes
s 

High 0.85 < x ≤ 
1.00 

  Middle 0.35 < x ≤ 
0.85 

  Low 0.00 < x ≤ 
0.35 

 Quality of 
cost of 
delivery 

High 0.75 < x ≤ 
1.00 

  Middle 0.35 < x ≤ 
0.75 

  Low 0.00 < x ≤ 
0.35 

Product Quality of 
product  

High 0.65 < x ≤ 
1.00 

  Middle 0.45 < x ≤ 
0.65 

  Low 0.00 < x ≤ 
0.45 

 Quality of 
product 
price 

High 0.75 < x ≤ 
1.00 

  Middle 0.45 < x ≤ 
0.75 

  Low 0.00 < x ≤ 
0.45 

 
 Finally, based on 20 example drug 
distributor types, the result of model execussion 
can be shown in Figure 4. The best drug distributor 
could be choosen is drug distributor number 14. 
 

 
 
6. Conclusion and Future Works 
 The model could generated the decision 
alternatives result. Model has 9 types of class that 
could be used to measure the distributor quality. 
Six types of variable were used to get distributor 
quality value are fuzzy based variables. They 
indicated that the model used multi criteria. Many 
rule based statement used in this model indicated 
reasoning technique used in making distributor 
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choice decision. Finally, for future works, many 
combination of reasoning techniques could be 
implemented in other decision making cases. 
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Abstrak 

Berpikir serba sistem merupakan cara berpikir baru yang memandang permasalahan secara utuh (tidak terpisah-
pisah). Berpikir sistem merupakan suatu bidang transdisiplin yang muncul sebagai respon terhadap keterbatasan 
dari pendekatan teknikal dalam proses reduksi untuk memecahkan suatu permasalahan tertentu. Kepuasan 
konsumen merupakan salah satu indikator tercapainya tujuan yang diharapkan dari sebuah organisasi. Unit 
Administrasi jurusan sebagai bagian dari Politeknik Telkom merupakan salah satu unit yang berfungsi 
memberikan pelayanan bagi mahasiswa dan dosen. Pelayanan terkait proses yang berlangsung dalam seminar 
dan sidang proyek akhir (PA) merupakan salah satunya. Seiring dengan meningkatnya jumlah mahasiswa yang 
terdaftar di Politeknik Telkom maka perlu dilakukan sebuah proses otomisasi terhadap pekerjaan-pekerjaan yang 
memerlukan energi cukup banyak jika dikerjakan secara konvensional (manual). Soft Systems 
Methodology(SSM) dikembangkan oleh Peter Checkland era tahun 60-an di Universitas 
Lancaster di Inggris. Pada awalnya SSM digunakan sebagai alat pemodelan untuk memahami 
secara mudah permasalahan yang akan digambarkan dalam bentuk “nyata”, tetapi 
kecenderungan beberapa tahun kemudian telah digunakan sebagai alat pengembangan untuk 
kegiatan pembelajaran dan pemaknaan. Soft Systems Methodology(SSM) adalah sebuah 
metodologi yang cocok untuk membantu suatu organisasi dalam menjelaskan tujuan mereka 
dan kemudian merancang sistem aktivitas manusia untuk mencapai tujuan tersebut. 
Membangun sebuah Sistem Informasi Proyek Akhir (PA) tentunya menjadi salah satu upaya 
yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam proses pelakasanaan 
Proyek Akhir sejak daftar seminar sampai dengan pelaksanaan sidang yang terjadi di 
Politeknik Telkom. Dengan menggunakan pendekatan Soft Systems Methodology(SSM) ini 
diharapkan sistem informasi PA yang akan dibuat mampu menjawab tantangan dan 
permasahan yang ada.   
 
Kata kunci: Soft Systems Methodology (SSM), Proyek Akhir, Administrasi Jurusan, Sistem Informasi 
 
 
1. Pendahuluan  

 
Berpikir serba sistem merupakan cara berpikir baru 
yang memandang permasalahan secara utuh (tidak 
terpisah-pisah). Berpikir system merupakan suatu 
bidang transdisiplin yang muncul sebagai respon 
terhadap keterbatasan dari pendekatan teknikal 
dalam proses reduksi untuk memecahkan suatu 
permasalahan yang terjadi akibat adanya perubahan 
teknologi dan faktor-faktor lainnya.  
 
Soft Systems Methodology (SSM) dikembangkan 
oleh Peter Checkland era tahun 60-an di Universitas 
Lancaster di Inggris. Pada awalnya SSM digunakan 
sebagai alat pemodelan untuk memahami secara 
mudah permasalahan yang akan digambarkan dalam 

bentuk “nyata”, tetapi kecenderungan beberapa 
tahun kemudian telah digunakan sebagai alat 
pengembangan untuk kegiatan pembelajaran dan 
pemaknaan.  
 
Dasar Soft Systems Methodology (SSM) berawal dari 
pemikiran terkait dengan partisipasi seseorang dalam 
suatu proses menemukan situasi masalah serta cara 
untuk memperbaikinya. partisipasi ini tentu akan 
mengakibatkan orang tersebut akan lebih suka untuk 
mengerti perbaikan yang diharapkan, merasa 
memiliki permasalahan tersebut, dan berkomitman 
untuk merubahnya. SSM adalah sebuah metodologi 
yang cocok untuk membantu suatu organisasi dalam 
menjelaskan tujuan mereka dan kemudian 
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merancang sistem aktivitas manusia untuk mencapai 
tujuan tersebut.  
 
2. System Thinking 
 
Sistem merupakan suatu konsep yang dibuat untuk 
memudahkan pemahaman pada sesuatu dan berada 
di dalam suatu lingkungan dimana di dalamnya 
diperlukan kesepakatan mengenai batasan sistem itu 
sendiri. Sistem merupakan bagian dari sistem yang 
lebih luas yang memiliki sebuah lingkungan, 
komponen atau sub sistem, batasan-batasan, tujuan, 
keberlanjutan, input dan output, dan ukuran 
pencapaian kinerja   

 
Soft system methodology muncul diawali dengan 
sebuah pemikiran tentang system thinking yang 
merupakan suatu bentuk kerangka berfikir yang 
konseptual. Sistem ini memungkinkan untuk melihat 
suatu permasalahan secara utuh (holistik). Artinya 
system thinking meruapakan cara berfikir dinamis 
dengan melihat keseluruhan proses bukan hanya 
bagian atau potret (snapshot) dari suatu proses.  
 
Dalam melihat suatu permasalahan biasanya 
digambarkan dalam bentuk model-model yang 
mudah dipahami dimana di dalamnya 
memperlihatkan keterhubungan antar bagian atau 
elemen yang ada di dalam sebuah sistem. Dengan 
menggunakan sistem ini diharapkan mampu 
menjelaskan asumsi-asumsi yang tidak tampak dan 
konsekuensi-konsekuensi yang tidak terlihat dan 
tidak diharapkan. 
 
3. Hard System Thinking 

 
Dalam kehidupan nyata salah satu model system 
thinking yang banyak digunakan adalah hard system 
thinking. Hard system thinking merupakan teori 
umum sistem yang paling banyak mempengaruhi 
perkembangan disiplin ilmu system engineering,  
system analysis, dan operation research. Ketiga 
disiplin ilmu tersebut menggunakan konsep sistem 
untuk melakukan investigasi situasi-situasi yang 
kompleks dan merasionalisasi atau menentukan cara 
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 
 
Hard system thinking digunakan tentu dengan 
beberapa alasan seperti dunia ini terdiri dari banyak 
sistem, sistem-sistem tersebut dapat dijelaskan 
dengan metoda-metoda formal, pemahaman sistem 
dapat dilakukan dengan melakukan analisa yang 
rasional, semua sistem yang ingin diketahui dapat  
dibuat suatu model, mulai dari sistem itu sendiri 
sampai pada kebutuhan sistem terhadap 
lingkungannya. Karena konsep sistem digunakan 
untuk melakukan pendekatan yang sifatnya teknis 
(technical approach) maka disebut “hard system”.  
 

Beberapa asumsi yang digunakan dalam hard system 
thinking di antaranya adalah sebagai berikut: 

 Tujuan sistem sesuai dengan realitas di 
dunia  

 Masalah yang akan dicarikan solusinya 
didefinisikan dengan baik 

 Faktor teknis merupakan hal yang penting 
(utama) 

 Menggunakan pendekatan ilmiah untuk 
memecahkan masalah  

 Memiliki tepat satu solusi 

4. Soft System Methodology 
 

Dalam kondisi dunia nyata yang kita hadapi saat ini 
apakah hard system thinking memiliki relevansi 
yang cukup kuat untuk menggambarkan 
permasalahan yang muncul dalam suatu organisasi? 
Jika jawaban dari pertanyaan tersebut adalah “tidak” 
maka kita membutuhkan suatu sistem yang tidak 
hanya melihat bahwasannya faktor teknis menjadi 
utama dengan menggunakan pendekatan ilmiah. 
Jawaban dari permasalahan tersebut adalah Soft 
system methodology (SSM) yang lebih dekat dengan 
aktivitas yang dilakukan oleh manusia.  
 
Soft system methodology (SSM) adalah sebuah 
metodologi yang cocok untuk membantu suatu 
organisasi dalam menjelaskan tujuan mereka dan 
kemudian merancang sistem aktivitas manusia untuk 
mencapai tujuan tersebut. Beberapa asumsi yang 
digunakan di antaranya adalah sebagai berikut: 
 

 Problem/masalahnya tidak atau kurang 
jelas dan morat-marit (messy) 

 Interpretasi masalah oleh stakeholders 
berbeda-beda menurut sudut pandangnya 
masing-masing 

 Faktor manusia memegang peranan penting 
 Menggunakan pendekatan kreatif dan 

intuisi untuk memecahkan masalah 
 Hasilnya lebih merupakan suatu 

pembelajaran dan pemahaman yang lebih 
baik bukan hanya sekedar  
 

4.1. Bentuk Dasar Soft System Methodology 

Dalam bukunya [1] yang berjudul “Soft Systems 
Methodology in Action”, Peter Checkland 
mengungkapkan bahwa pada umumnya manusia 
menggunakan pengalamannya baik yang bersifat 
individu ataupun publik untuk melakukan sebuah 
tindakan. Sejumlah tindakan terarah yang berasal 
dari pengalaman berbasis pengetahuan akan 
menghasilkan pengalaman baru. Perhatikan siklus 
yang menggambarkan antara pengalaman dan aksi 
berikut ini 
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Gambar 1 Siklus Pengalaman-Aksi 

 
Berbeda dengan siklus pengalaman-aksi, bentuk 
dasar dari soft system methodology merupakan  hasil 
perbandingan antara situasi nyata dengan sistem-
sistem yang relevan terhadap aktivitas-aktivitas 
untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 

 
Gambar 2 Bentuk Dasar SSM 

 
Situasi dunia yang merupakan fokus dari 
permasalahan menghasilkan pilihan-pilihan terhadap 
sistem yang relevan atau sesuai dengan seluruh 
aktifitas dalam rangka tercapainya tujuan. Hasil 
perbandingan kedua model tersebut terhadap sistuasi 
nyata akan menghasilkan sejumlah tindakan yang 
dibutuhkan untuk melakukan pemodelan lebih baik 
lagi. 
 
Kegagalan system engineering dalam memecahkan 
masalah yang tidak terstruktur membawa oragnisasi 
untuk berfikir dengan pendekatan lain yang lebih 
fleksibel terhadap situasi yang terjadi dalam dunia 
nyata. Soft sytem methodology merupakan sebuah 
implementasi systems thinking pada Human Activity 
Systems. Dalam melakukan analisa terhadap soft 
system, masalah-masalah sosial/humaniora (politik, 
budaya, tata-nilai, estetika, dsb) merupakan faktor-
faktor yang perlu diikutsertakan dan diperhatikan 
(Behavioral Approaches) 
 
4.2. Proses Soft System Methodology 

Soft System Methodology (SSM) merupakan 
metodologi sebagai pembaharuan dari Hard System 
methodology (HSM) yang pola pikirnya adalah 
membatasi jumlah variabel seminimum mungkin 
sehingga dapat menyederhanakan masalah dan 
memudahkan perumusan formulasi solusi. 
Kelemahan dari HSM adalah tidak cocok digunakan 
untuk permasalahan organisasional. Hal ini 
disebabkan karena pada saat formulasi solusi telah 
berhasil dirumuskan, formula tersebut hanya mampu 
menjawab permasalahan sebatas pada saat itu saja 
yang kemudian tidak akan relevan lagi ketika waktu 
berjalan dan salah satu unit variabel dalam domain 
masalah (organisasi) mengalami perubahan.  
 
Metode SSM tidak membatasi permasalahan pada 
variabel tertentu saja namun mencoba 
mengindentifikasikan sebanyak mungkin aspek 
(variabel) yang berinteraksi di dalam sistem. Dengan 
demikian pendefinisian permasalahan akan lebih 
lengkap karena mempertimbangkan banyak aspek 
dan mampu mengantisipasi kemungkinan perubahan 
(dinamika) yang akan terjadi.   
 
Untuk menngunakan SSM dalam upaya mengakap 
permasalahan yang terjadi dan kemudian 

memberikan rekomendasai perbaikan maka terdapat  
tujuh langkah sebagaimana terlihat dalam gambar 
berikut. 

Gambar 3 Proses SSM 
 

1. Deskripsi permasalahan, yaitu mulai 
mengenali permasalahan yang sedang 
terjadi 

2. Penggambaran situasi permasalahan ke 
dalam diagram rich picture, yaitu 
menggambar sketsa situasi real 
permasalahan ke dalam sebuah diagram 
rich picture yang besar (helicopter view). 

3. Pendefinisian kata-kata kunci (root 
definitions), yaitu mengumpulkan kata-kata 
kunci yang harus didefinisikan ke dalam 
bentuk jalan proses bisnis secara tekstual 
dan ringkas. Dari Root Definition ini 
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dipetakan ke dalam elemen CATWOE- 
(Client, Actor, Transformation, World view, 
owner, environment). 

4. Pembuatan model sistem berdasarkan root 
definitions 

5. Membandingkan model dengan situasi 
sesungguhnya 

6. Melakukan perubahan/penyesuaian 
7. Melakukan perbaikan/solusi untuk sistem 

yang direkomendasikan  

 
 
 
5. Implementasi SSM Dalam Pembangunan 

Sistem Informasi Proyek Akhir 
 
Untuk mengimplemtasikan Soft System Methodology 
dalam Pembangunan Sistem Informasi Proyek Akhir 
di Politeknik Telkom dalam upaya peningkatan 
kualitas pelayanan bagi mahasiswa khususnya dan 
dosen serta staf admin jurusan pada umumnya maka 
setiap langkah yang terdapat dalam proses SSM 
dilakukan. 
 
 
Step 1 : Deskripsi Situasi Permasalahan 
Penjadwalan seminar dan sidang proyek akhir (PA) 
merupakan salah satu pekerjaan yang dilakukan oleh 
administrasi jurusan bersama-sama koordinator 
proyek akhir dari masing-masing program studi. 
Seminar dan sidang PA dimulai dengan pendaftaran 
yang dilakukan oleh mahasiswa di unit administrasi 
jurusan. Proses pendaftaran ini dilakukan secara 
manual dimana mahasiswa memberikan persyaratan 
untuk mengikuti seminar dan sidang PA sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku.  
 
Sistem manual yang digunakan dalam proses 
pendaftaran ini mengakibatkan menumpuknya 
berkas perndaftaran yang ada di unit administrasi 
jurusan. Proses selanjutnya adalah rekapitulasi 
pendaftaran seminar dan sidang PA menggunakan 
Microsoft excel. Jika jumlah mahasiswa yang 
mendaftar jumlahnya cukup banyak maka proses 
rekapitulasi menjadi sedikit lebih lama. Setelah 
proses rekapitulasi selesai, daftar tersebut kemudian 
dikirimkan ke koordinator PA masing-masing prodi 
utntuk kemudian dijadwalkan oleh koordinator PA 
untuk kemudian dibuatkan jadwalnya.  
 
Proses penjadwlan tersebut dilakukan secara 
manual. Koordinator PA sebelumnya telah memiliki 
data kesedian menguji seminar dan sidang PA dari 
dosen. Proses penjadwalan yang manual sering 
mengakibatkan mahasiswa menunggu cukup lama 
untuk mendapatkan jadwal seminar atau sidang PA 
bahkan terkadang jadwal PA dikeluarkan perhari. 
Permasalahan yang sering mucul adalah jadwal 
seminar dan sidang PA yang tidak konsisten karena 

banyaknya pemindahan jadwal akibat jadwal yang 
bentrok baik dosen penguji ataupun dosen 
pembimbing PA. 
 
Step 2: Rich Picture 
Penggambaran situasi permasalahan kedalam 
diagram rich picture (problem situation expressed), 
yaitu menggambar sketsa situasi real permasalahan 
kedalam sebuah diagram rich picture yang besar 
(helicopter view) 
 

Mahasiswa

Admin Jurusan

Saya mau daftar 
seminar PA 
semoga 
ngantrinya gak 
lama….

Mau cepet sidang 
biar bisa kerjaPusing nih..dah 

semianr 2 kali di 
tolak terus 

proposalnya

Semoga 
mahasiswa yang 
daftar gak pada 
rese

Baru selesai rekap 
hasil seminar dan 
sidang PA bulan lalu 
dah menerima 
pendaftaran PA 
lagi..cape dech...

Koordinator PA

Ngajar Ok, Peneliatan 
Jalan, tugas buat jadi 
koordinator tetap 
jalan..semangat….

Ini dosen ngisi 
kesedian mengajarnya 
dikit banget...

Dosen Pembimbing dan 
Penguji PA

Wah bingung nih mau 
mengisi jadwal menguji 
seminar dan sidang PA

Ah..nguji..nguji..nguji
..tapi honornya telat 
mulu 

Ini jadwal PA ko 
pada bentrok gini..

Cobalah kali kalo daftar 
seminar dan sidang PA 

apake aplikasi dong biar 
efektif dan efisien

Jadwal seminar 
dan sidang PA

Pak saya sidang hari rabu 
jam 09.00, bapak bisa 
ya..please pak sya biar ga 
usah cari dosen pengganti 
lagi

Ade..kalo sms tolong kasih 
identitas dulu ini siapa,trus 
konfirmasinya yang baik-
baik ya jgn maksa 
hehehe...insya alloh saya 
bisa

Jadwal pada bentrok 
euy..ruangan sidang 
Cuma 6..yang daftar 
400 mahasiswa

Ini dokumen di 
adminjur dah 
numpuk..tinggal 
nunggu lonsor aja 
nih hehehehe 

Paling ntar pda bentrok 
jadwalnya..yah maklum 
ga pake aplikasi sih...

 Gambar 4 Rich Picture 
 

Step 3 : Root Definition 
 
Bentuk dari ‘root definition’ adalah: A system to do 
X, by (means of) Y in order to do Z. Dengan X, Y, Z 
sebagai berikut: 

 X: apa yang sistem lakukan 
 Y: bagaimana dikerjakan 
 Z: mengapa dikerjakan 

Dari bentuk tersebut maka dirumuskan ‘root 
definition’ sebagai berikut: Administrasi jurusan 
dapat menggajukan pembuatan Sistem Informasi 
yang terintegrasi dengan sistem informasi PA yang 
digunakan oleh Politeknik Telkom untuk melakukan 
proses pendaftaran PA, penjadwalan, dan 
penginputan nilai hasil seminar atau sidang PA (X). 
Sistem Informasi tersebut dikerjakan oleh unit 
sistem informasi atau diproyekkan kepada 
mahasiswa untuk menjadi topik PA sehingga pada 
tahun berikutnya dapat digunakan (Y). Sistem 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2012, STMIK - STIKOM Bali 23-25 Pebruari 2012 

1445 
 

Informasi ini dibuat dengan tujuan agar proses 
pendaftaran seminar dan sidang PA semakin efektif 
dan efisien serta mengurangi jumlah berkas yang ada 
di administrasi jurusan karena akan digunakan 
database yang dapat diakses oleh staff admin jurusan 
dan koordinator PA masing-masing prodi (Z) 
 
 
 
 
 
 
Step 4: Model konseptual dari ‘root definition’’ 
 
Berdasarkan hasil dari tahpan-tahap sebelumnya 
dengan permasalahan yang muncul maka dibuatlah 
sebuah sistem informasi PA yang dapat diakses oleh 
setiap actor yang terlibat dalam proses bisnis PA. 
 

Gambar 5 Model Konseptual 
Step 5: Perbandingan Antara Model dan Dunia 
Nyata 
 
Membandingkan model dengan situasi 
sesungguhnya (comparison of models and real 
world), yaitu melakukan perbandingan antara 
sketsa situasi riil dengan model yang dibuat 

 

Elemen 
CATWOE 

Deskripsi 

Customers Mahasiswa dan Dosen 
Penguji/Pembimbing PA 

Actors Administrasi Jurusan dan Koordinator 
PA 

Transformation Proses pendaftran, penjadwalan dan 
penginputan nilai PA secara manual  
Sistem Informasi PA yang mampu 
mengotomasi seluruh aktifitas yang 
terkait dengan pendaftaran seminar dan 
sidang PA termasuk perhitungan honor 
menguji dan membimbing 

Weltanschauung Mempermudah dan mempercepat 
proses pendaftaran, rekapitulasi, dan 
penjadwalan seminar dan sidang PA 
serta penghitungan honor menguji dan 
membimbing 

Owners Asman Administrasi Jurusan 
Enviromental 
Contraints 

Prosedur pendaftran seminar dan 
sidang PA, Buku panduan akademik 
mahasiswa, dukungan IT infrastructure 

Ukuran 
Performansi 

Keterangan 

E1 
(efficacy) 

Apakah penggunaan Sistem Informasi 
PA dapat mengurangi kesalahan-
kesalahan yang sering terjadi pada saat 
penjadwalan atau pendaftaran seminar 
dan sidang PA? 

E2 
(efficiency) 

Apakah dengan menggunakan Sistem 
Informasi dapat menghemat waktu dalam 
proses pendaftaran, rekapitulasi, dan 
penjadwalan? 

E3 
(effectiveness) 

Apakah penggunaan Sistem Informasi 
PA merupakan solusi yang paling tepat 
untuk mengatasi permasalahan yang 
terjadi pada proses pendaftaran, 
rekapitulasi, dan penjadwalan PA 
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Activity 

Is it done in 
the real 

situation? 
How is it done? 

Comments, 
Recommend

ation 

Mahasiswa 
melakukan proses 
pendaftaran secara 
online 

Beberapa 
mahasiswa 
masih bingung 
dengan Sistem 
Informasi yang 
digunakan 

Perlu dibuatn 
end user 
manual dan 
sosialisasi 

Staff adminjur 
melakukan proses 
validasi pendaftaran 
secara online 

Sudah berjalan 
dengan baik 

N/A 

Koordinator PA 
melakukan proses 
penjadwalan 
seminar/sidang PA 

Sudah ada 
perbaikan  

Perlu 
dilakukan 
sosialisasi  

Integrasi Sistem 
Informasi PA 
dengan SIPOLITEL 

Sudah berjalan 
dengan baik 

N/A 

Input nilai seminar 
dan sidang PA 

Sudah berjalan 
dengan baik 

N/A 

Rekapitulasi honor 
pembimbing dan 
penguji 

Masih ada 
sedikit kendala 
karena belum 
bisa mencetak 
bukti honor per 
dosen 

Perlu 
dilakukan 
perbaikan 
pada Sistem 
Informasi 

 
 
 
 
Step 6 & 7: Perubahan yang mungkin dilakukan 
dan aksi untuk perbaikan situasi 
 
Melakukan perbaikan/solusi untuk sistem yang 
direkomendasikan (action to improve the problem 
situation), fase akhir adalah melakukan 
rekomendasi-rekomendasi perbaikan terhadap sistem 
yang lama 
 

Usulan 
Perubahan 
yang dapat 
Dilakukan 

Aksi untuk Perbaikan Situasi 

Sosialisasi 
kepada 
mahasiswa dan 
dosen untuk 
penggunaan 
Sistem 
Informasi PA 

Melakukan penjadwalan untuk 
sosialisasi stelah proses 
pembuatan Sistem Informasi 
selesai dan demo yang dilakukan 
oleh unit sisfo kepada admin 
jurusan berjalan baik 

Training 
penggunaan 
Sistem 
Informasi bagi 
setiap staff 
admin jurusan 
dan 
koordinator PA 

Melaksanakan beberapa sesi 
training sebelum menggunakan 
Sistem Informasi ini agar seluruh 
staff admin memahami 
bagaimana Sistem Informasi 
digunakan serta koordinator PA 
mengerti proses penjadwalan PA 
dengan menggunakan FET yang 
terintergrasi dalam sistem 
informasi PA tsb 

Helpdesk 
mengumumkan 
alamat akses 
end user 
manual sistem 
dan call centre 
yang dapat 
dihubungi 

Menyiapkan end user manual 
yang baik. Mengumumkan 
alamat akses manual dan call 
centre yang dapat dihubungi 

Perlu 
dilakukan 
monitoring 
sampai proses 
bulanan 
berjalan stabil 

Review hasil proses bulanan 
beberapa kali asisten manager 
administrasi jurusan 

 
6. Kesimpulan dan Saran 
 
Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari 
pembahasan dalam paper ini adalah sebagai berikut: 
 Berpikir serba sistem merupakan cara berpikir 

baru yang memandang permasalahan secara 
utuh (tidak terpisah-pisah) 

 System thinking meruapakan cara berfikir 
dinamis dengan melihat keseluruhan proses 
bukan hanya bagian atau potret (snapshot) dari 
suatu proses 

 Hard system thinking merupakan teori umum 
sistem yang paling banyak mempengaruhi 
perkembangan disiplin ilmu system engineering,  
system analysis, dan operation research 

 Soft sytem methodology merupakan sebuah 
implementasi systems thinking pada Human 
Activity Systems 

 Dengan menggunakan pendekatan Soft sylstem 
methodology, pembuatan sistem informasi atau 
Sistem Informasi PA akan lebih utuh 
menggambarkan permasalahan yang terjadi 
sebelumnya    

 
Adapun saran dalam penulisan paper ini adalah 
analisis terhadap masalah lebih banyak lagid engan 
mempertimbangkan setiap komponen yang terlibat 
dalam proses prosyek akhir. Hal ini sangat beralasan 
karena actor-aktor yang terlibat dalam PA bukan 
hanya mahasiswa, dosen pembimbing, dosen 
penguji, dan administrasi jurusan tetapi juga 
melibatkan dosen wali, bagian keuangan dan unit 
perpustakaan sehingga Sistem Informasi yang dibuat 
juga bisa diakses oleh actor-aktor tersebut.  
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Abstrak 

Alat musik tradisional gamelan, belum ada stadarisasi dalam pembuatannya sehingga frekuensi dasar nada 
tergantung pada perasaan pembuat alat musik tersebut. Untuk melakukan standarisasi terhadap suara gamelan, 
dapat dilakukan dengan cara menggeser frekuensi dasar (pitch shifitng) nada ke frekuensi dasar nada yang 
diinginkan.  Untuk menciptakan nada Saron dengan frekuensi dasar tertentu, perlu memiliki nada Saron yang 
dipilih sebagai bahan dasar sinyal. Penulis mengambil sampel suara Saron slendro nada 1 untuk 
percobaannya.Pertama yang harus dilakukan mengubah durasi sinyal dengan meregangkan atau memampatkan 
sinyal. Dalam proses merenggangkan dan memampatkan sinyal akan muncul diskontinuitas pada sinyal. Untuk 
menghilangkan hal tersebut dibutuhkan interpolasi terhadap sinyal. Setelah itu baru dilakukan resampling untuk 
mengembalikan sinyal ke durasi awal dan sebuah pergeseran frekuensi dasar akan terjadi.  

 
Kata kunci: pitch, pitch shifting, phase vocoder, windowing, frame 
 
 
 
1. Pendahuluan  
 

Ada beberapa perbedaan antara musik barat 
dan musik timur. Musik barat dirasa sebagai musik 
yang baik dibuat dengan nada yang stabil, standard 
dalam pengaturan frekuensi dan  amplitudo yang 
tetap, sedangkan musik timur seperti gamelan dibuat 
tidak begitu standard dalam resonansi, warna suara, 
amplitudo atau frekuensi [9].  Walaupun begitu, 
banyak musisi kelas dunia telah menerima konsep 
musik timur seperti Claude Achille Debussy 
(komponis Perancis, 1910), Bella Bartok (Hungaria, 
1923), Colin Mc Phee (AS 1930), Backet Wheeler 
(1960) [12]. Saron merupakan salah satu bagian dari 
alat musik gamelan. Gamelan merupakan alat musik 
tradisonal Indonesia yang memainkan pola berulang 
dan semakin diterima oleh komposer internasional. 
Sedikit masyarakat Indonesia yang perduli akan alat 
musik tradisional itu, sebaliknya negara lain banyak 
yang tertarik akan musik gamelan tersebut. Sehingga 
sampai saat ini, suara musik gamelan menjadi bahan 
kajian dan penelitian di beberapa negara.   

Gamelan dibangun dari sekitar lima belas 
kelompok instrumen yang berbeda. Gambar 1 
menunjukkan gambar Saron. Alat ini terdiri dari 
hanya satu oktaf. Frekuensi dasar nada bernada 
pentatonis atau heptatonic [6]. Setiap bilah gamelan 
mewakili sebuah notasi gamelan. Instrumen dalam 
satu set gamelan yang dimainkan secara bersamaan, 
seperti yang ada di ensemble. Notasi gamelan sangat 
sederhana, terdiri dari 1, 2, 3, 5 dan 6. Laras 
gamelan ada dua, Slendro yang bernada 5, dengan 

notasi 1, 2, 3, 5 dan 6, Pelog yang bernada 7, dengan 
notasi 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 [6].  

Gamelan dibuat secara manual dengan 
tangan. Pembuat gamelan mengatur nada pada 
instrumen dengan perasaan mereka sendiri 
berdasarkan pengalaman. Akibatnya, fluktuasi 
frekuensi dalam sinyal tidak diatur dengan benar. 
Frekuensi dasar instrumen gamelan sedikit berbeda 
dari satu gamelan gamelan lain.  

 
 

Gambar 1. Saron  
 

Tabel 1 menunjukkan frekuensi dasar saron 
dari beberapa set gamelan. Notasi Masing-masing 
memiliki rentang frekuensi yang berbeda-beda 
Sedangkan gambar 2 menunjukkan bahwa envelope 
masing-masing nada Saron slendro berbeda-beda 
walaupun dalam satu alat. 

Tabel 1. Frekuensi dasar Saron dari beberapa set 
gamelan. 

 

Nada 
Saron 

Frekuensi Dasar Saron Slendro (Hz) 

Alat-1 Alat-2 Alat-3 Alat-4 Min Max 

1 528 536 504 539 504 539 

No Makalah : 363
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2 610 616 574 610 574 616 

3 703 711 688 703 688 711 

5 797 821 792 799 792 821 

6 915 939 909 926 909 939 
 

 
 

Gambar 2. Perbedaan envelope masing-masing dari 
nada saron dalam satu alat 

 
Dari Tabel 1 dan Gambar 2 dapat disimpulkan 
bahwa frekuensi dasar nada Saron slendro tidak 
standar, hal ini dipengaruhi dari teknik pembuatan 
gamelan yang dilakukan secara manual sesuai 
dengan perasaan masing-masing dari pembuat 
gamelan. Dengan demikian, akan sulit untuk 
membuat stadarisasi terhadap set musik gamelan 
karena hal tersebut diatas. Dalam penelitian ini 
penulis mencoba menyajikan bagaimana membuat 
sinyal sintetis dari nada saron untuk membuat nada 
saron yang standar. Penulis mengambil sampel saron 
slendro nada 1 sebagai data untuk melakukan 
penelitian. Untuk melakukan sintesis nada saron 
digunakan teknik pitch shifting  menggunakan phase 
vocoder .  Pitch Shifting adalah menggeser frekuensi 
dasar nada ke frekuensi dasar nada yang lebih tinggi 
atau ke frekuensi dasar nada yang lebih rendah.  
 
2. Tinjauan Pustaka 

2.1 Skala Frekuensi  

Ada dua satuan yang sering dipakai untuk 
mengukur jarak antar notasi musik yakni Hertz dan 
Cent music [4]. Didalam music harmonic juga 
dijumpai beberapa istilah seperti octave, fifth, dll. 
Octave dijumpai bila  frekuensi dasar sebuah notasi 
musik dua kali bila dibandingkan dengan frekuensi 
dasar notasi yang lainnya. Rasionya adalah 1:2 dan 
faktornya dua kali dan jarak cent musiknya 1200 
Cent.  

Nada dasar alat musik barat seperti piano 
dan gitar mempunyai 12 tingkatan maka jarak cent 
musik antar notasi terdekatnya adalah 1200/12 atau 
100 cent. Perpindahan jarak cent musik dalam piano 
atau gitar dapat dihitung dengan persamaan (1) dan 
persamaan (2). 

            (1) 

i

m

j ff 122
 atau    i

n

j ff 12002
         (2) 

 
dalam hal ini C adalah jarak cent, fi dan fj adalah  
frekuensi dasar notasi ke i dan ke j,  fi adalah 
frekuensi awal dan fj  adalah frekuensi akhir,  m 
adalah jarak skala notasi ke i dan j, sedangkan n 
adalah penambahan/pengurangan cent yang 
dikehendaki. 

Sedangkan untuk nada dasar musik saron 
slendro agak sedikit berbeda dalam perhitungan cent 
musiknya, karena nada dasar slendro mempunyai 
lima tingkatan maka jarak cent musik antar notasi 
terdekatnya adalah 1200/5 atau 240 cent. 
Perpindahan jarak cent musik dalam slendro dapat 
dihitung dengan persamaan (3).  

i

m

j ff 52
 atau i

n

j ff 12002
         (3) 

 
Sebagai contoh pergeseran frekuensi dasar ( pitch 
shifting ) dari nada dasar Saron 1 ke nada dasar ke 
Saron 2. Ada 5 semitone per oktaf dan jarak skala 
dari nada saron 1 ke nada saron 2 adalah 1 step.  Ini 
berarti bahwa pergeseran frekuensi dasar ke atas 
dapat dihitung dengan persamaan : 
 

f saron nada 2 = 2
(1/5)    f saron nada 1 

 

Atau bisa juga dihitung dengan persamaan :  
 

f  saron nada  2 = 2
((1 x 240)/1200)    f saron nada 1 

 
 

2.2 Algoritma Pitch Shifting 
 

Pitch shifting bisa dipahami dengan mudah, 
seperti sebuah nada dimainkan dua kali lebih cepat, 
maka semua frekuensi akan digandakan dan 
frekuensi dasar (pitch) akan digeser naik satu oktaf, 
tetapi hal ini menyebabkan sinyal menjadi dua kali 
lebih pendek. Jika panjang sinyal sebuah nada 
digandakan tanpa mempengaruhi frekuensi dasar 
kemudian dimainkan dua kali lebih cepat maka 
semua frekuensi akan menjadi dua kali lipat, 
frekuensi dasar  akan bergeser dan durasi sinyal 
akan disesuaikan dengan panjang sinyal  awal.  

Untuk melakukan pitch shifting suatu nada, 
pertama dilakukan harus mengubah durasi sinyal 
tanpa mengubah frekuensi dasar. Faktor skala 
didefinisikan sebagai faktor digunakan untuk 
meregangkan atau mengkompres spektrum untuk 
menyesuaikan frekuensi sehingga frekuensi dasar 
digeser. Setelah ini dilakukan resampling untuk 
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kembali ke durasi awal dengan sebuah pergeseran 
dalam frekuensi dasar. 

Sebagai contoh, jika ingin menggeser 
frekuensi dasar sebesar  1 step  atau 240 Cent, 
dibutuhkan faktor skala 2(1/5) atau 2(240/1200). Ini 
berarti pertama-tama kita perlu meregangkan sinyal 
tanpa mengubah pitch sehingga durasi yang 
sekarang dikalikan dengan 2(1/5) atau 2(240/1200). 
Setelah ini dilakukan, maka sinyal 2(1/5)  atau 
2(240/1200) kali lebih cepat. 

Di sisi lain, jika diinginkan menggeser 
frekuensi dasar turun  sebesar  1 step atau 240 Cent, 
dibutuhkan faktor skala 2(-1/5) atau 2(-240/1200). Hal ini 
berarti pertama-tama perlu untuk mengkompres 
sinyal tanpa mengubah pitch sehingga durasi yang 
sekarang dikalikan dengan 2(-1/5) atau 2(-240/1200). 
Setelah ini dilakukan, maka  sinyal lebih lambat 
pada 2(-1/5) atau 2(-240/1200) kali kecepatan awal. 

 
 

2.3.  Windowing  
 

Windowing salah satu cara menganalisa 
suatu sinyal yang panjang dengan cara mengambil 
satu bagian yang cukup mewakili. Hal ini lebih 
dikenal dengan proses Windowing. Ada beberapa 
macam contoh proses windowing, yaitu : window 
Hamming, window Hanning dan window 
Rectangular. 

 
Window Hanning :      

         (4)
 

 

2.4. Fast Fourier Transform (FFT) 

Fast Fourier Transform mengubah bunyi 
dari domain waktu kedalam domain frekuensi yang 
disebut deret Fourier. 

 

    (5) 

 dimana :  W = e-j(2π/N) 

 

2.5. Invers Fast Fourier Transform (IFFT)  
 

Invers Fast Fourier Transform mengubah 
bunyi dari domain frekuensi kedalam domain waktu. 

 

   (6) 
 
 
3. Metode  

 
Untuk melakukan pitch shifting 

menggunakan phase vocoder ada beberapa tahap 
yang dilakukan  [11] : 

Tahap 1: Pemilihan sinyal saron sebagai bahan 
dasar sinyal yang akan dipakai dalam penelitian. 
Tahap 2: Tahap Analisis yang meliputi proses 
windowing terhadap sinyal domain waktu, kemudian 
masing-masing window dilakukan FFT untuk 
mencari magnitudo dan phase dari sinyal. Hasil dari 
tahap analisis berupa sinyal domain frekuensi. 
Proses windowing kemudian dilanjutkan dengan 
FFT biasa disebut dengan Short Time Fourier 
Transform (STFT) 
Tahap 3: Tahap Pemrosesan Sinyal Domain Waktu-
Frekuensi. Tahapan ini adalah proses untuk 
menggeser frekuensi dasar. 
Tahap 4: Tahapan Sintesis Sinyal. Tahapan untuk 
mengubah sinyal dari domain frekuensi ke domain 
waktu dengan jalan melakukan IFFT. Hasil dari 
tahapan ini sinyal kembali ke domain asal yaitu 
domain waktu. 
Tahap 5: Merupakan tahapan resampling yaitu 
tahapan untuk menyatukan frame output yang telah 
terbentuk dan tersimpan dan mengembalikan sinyal 
ke durasi awal 

 
 

 
 

Gambar 3. Pitch Shifting menggunakan  
Phase Vocoder [11] 

 
 

4. Pembahasan 
 
Mengacu pada metode diatas, maka dapat 

disusunlah beberapa tahapan algoritma yang 
dilakukan. 
 
Algoritma 1 :  
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Digunakan untuk membaca sinyal input dengan 
frekuensi samplingnya, kemudian dilakukan proses 
perenggangan (stretching) atau pemampatan 
(compressing) sesuai dengan dengan pergeseran 
nada saron slendro yang diinginkan dengan 
menggunakan faktor skala dan proses windowing 
dengan membagi sinyal dalam beberapa frame. 
Langkah : 
a. Baca sinyal input (sinyal awal) 
b. Tentukan ukuran window, ruang diantara 

window (hop),  jumlah pergeseran yang 
diinginkan (step). 

c. Tentukan faktor skala pengali  frekuensi dasar 
ke frekuensi yg diinginkan ( 2^(step/5)). 

d. Buat Hanning window untuk overlap-add 
e. Lakukan pembuatan matrik untuk file sinyal 

suara yang diproses  
f. Buat  sebuah matrik  frame untuk  sinyal input 

dengan cara : 
- Cari jumlah terbesar dari irisan yang dapat 

diperoleh  
- Lakukan pemotongan jika diperlukan untuk 

mendapatkan sejumlah angka integer pada 
hop 

- Buat sebuah matrik dengan irisan-irisan 
waktu 

- Isi matriks 
g. Buat sebuah matrik untuk menerima frame yg 

telah diproses 
h. Memberi nilai awal phase kumulatif 
i. Memberi nilai awal phase frame sebelumnya 

 
 
Setelah algoritma 1 dilewati, langkah berikutnya 
adalah penerapan algoritma phase vocoder meliputi 
beberapa tahapan, yaitu tahapan analisis, tahapan 
proses dan tahapan sintesis. 
 
Algoritma 2 : 
Pada tahap ini merupakan tahapan analisis dari 
algoritma phase vocoder. 
Langkah : 
a. Ambil frame dari sinyal input (awal) untuk 

diproses 
b. Lakukan windowing pada frame dari sinyal 

input 
c. Lakukan  FFT pada windowing frame dari 

sinyal input  
d. Cari magnitudo dengan mengambil nilai 

absulut dari windowing frame dari sinyal yg 
sudah di FFT 

e. Cari sudut (phase) windowing frame dari sinyal 
yang sudah di FFT. 

Algoritma 3 : 
Merupakan tahapan proses dari algoritma phase 
vocoder. 
Langkah : 
a. Cari selisih antara phase frame dengan phase 

sebelumnya  

b. Hilangkan selisih phase perkiraan 
c. Petakan ke range antara –pi sampai dengan pi 
d. Cari frekuensi sebenarnya 
e. Cari phase akhir 
 
Algoritma 4 : 
Tahap Sintesis dari algoritma phase vocoder. 
Langkah : 
a. Cari  magnitudo  
b. Hasilkan frame output dengan melakukan IFFT   

terhadap magnitudo 
c.  Simpan  frame output yang  telah di proses   
 
Algoritma 5 : 
Merupakan tahapan resampling yaitu tahapan untuk 
menyatukan frame output yang telah terbentuk dan 
tersimpan dan mengembalikan sinyal ke durasi awal. 
Kemudian untuk memperhalus dari bentuk sinyal 
dilakukan interpolasi terhadap sinyal hasil penyatuan 
tersebut. 
Langkah : 
a. Menyatukan  frame dengan cara : 

- Dapatkan sejumlah frame  
- Dapatkan ukuran dari masing-masing frame 
- Difinisikan sebuah vektor kosong untuk   

menerima hasil  
- Perulangan untuk masing-masing frame dan  

overlap-add 
b. Mengembalikan durasi sinyal ke durasi awal 

dan menghaluskan bentuk sinyal bentukan  
dengan interpolasi linier 

 
 
 
5. Hasil  
 
Eksperimen 1: 
Diinginkan untuk melakukan pitch shifting terhadap 
saron slendro nada 1 naik menjadi saron slendro  
nada 2. Langkah: Membaca file wav nada saron 1 , 
Menentukan Ukuran Window ,  Menentukan Ukuran 
Hop,  Menentukan Jumlah Step Kenaikan, dari 
Saron nada 1 ke saron nada 2 (naik 1 step)  Langkah 
berikutnya mengikuti algoritma diatas. 
 
Hasil : 
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Gambar 4. Hasil pergeseran 1 Step dari Saron 

Slendro  nada 1 ke Saron Slendro nada 2 
 

 
 

Gambar 5. Bentuk 3D dan Envelope dari Saron 
Sledro nada 1 

 

 
Gambar 6. Bentuk 3D dan Envelope dari Saron 
Slendro nada 2 hasil pitch shifting 1 step 

 
 
Eksperimen 2: 
Diinginkan untuk melakukan pitch shifting terhadap 
saron slendro nada 1 naik menjadi saron slendro  
nada 5, naik 3 step. 
Hasil : 

 
Gambar 7. Hasil pergeseran 1 Step dari Saron 

Slendro  nada 1 ke Saron Slendro nada 5 
 

 
Gambar 8 . Bentuk 3D dan Envelope dari Saron 

Slendro nada 5 hasil pitch shifting 3 step dari nada 1 
 
Eksperimen 3: 
 
Diinginkan untuk melakukan pitch shifting terhadap 
saron slendro nada 5 turun menjadi saron slendro  
nada 1, turun 3 step. 
Hasil : 
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Gambar 9. Hasil pergeseran 1 Step dari Saron 
Slendro  nada 5 ke Saron Slendro nada 1 

 
Dari Saron slendro nada 1 yang dipilih sebagai 
sinyal acuan,  dengan frekuensi 536 Hz. Dapat 
dilakukan pitch shifting ke Saron slendro nada 2 
dengan frekuensi 616 Hz, Saron slendro nada 3 
dengan frekuensi  707 Hz , Saron slendro nada 5 
dengan frekuensi 812 Hz  dan Saron slendro nada 6 
dengan frekuensi 933 Hz. 
 

 
 
Gambar 10. Perbedaan envelope masing-masing dari 

nada saron dalam satu alat 
 
Ekperimen diatas  yang ditunjukkan dari gambar 4 
sampai dengan gambar 10, menunjukkan bahwa 
dengan pitch shifting  menggunakan phase vocoder 
dapat mesintesis sinyal-sinyal baru dari nanda Saron 
slendro dengan frekuensi sinyal lebih pasti dan 
envelope sinyal yang lebih stabil menyerupai bentuk 
sinyal awal yang digunakan sebagai acuan. 
 
6.  Kesimpulan 

Dalam rangka untuk membuat standarisasi 
terhadap intrumen musik timur seperti gamelan, 
khususnya sebagai sampel adalah saron yang 
merupakan bagian dari set gamelan, maka pitch 
shifting menggunakan phase vocoder menunjukkan 
keefektivitasannya dalam menciptakan frekuensi 
yang diinginkan dari frekuensi sinyal yang ada 
sebagai acuan. Jika selama ini, dalam membuat set 
gamelan ada kesulitan menentukan frekuensi dasar, 
dengan metode tersebut, kesulitan tersebut dapat 
teratasi. Metode yang diusulkan juga dapat 
diterapkan pada set gamelan selain saron, bahkan 
instrumen akustik lain selain dari gamelan. 
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Abstract 

Online hotel reservations are becoming a very popular method for booking hotel rooms in Indonesia at this time. 
The increasing trend of its usage is because of the benefit offered to customers and hotels. For customers, it 
provides a facility to make a reservation anywhere, anytime, anyhow (mobile, laptop or any gadget) and to be 
able to compare prices and facilities of different hotels easily. For hotels, it provides a sales channel that expose 
them to a wider prospected customers and opens reservations for 24/7.However, most reservation techniques 
used by online hotel reservations in Indonesia is B2B2C, where wholesallers distributes room allotments to a 
retailer. It creates a longer distribution channel, that effects the price for end customers. Furthermore, it also 
wastes a lot of communication time and creates more tasks after order placements.To address these problems, we 
offer a solution that has been implemented in a web based system, named Klikhotel.com.  It is designed as a 
marketplace that connects hotels and customers directly (B2C), by using an extranet that we call Supplier 
Management System (SMS) and a booking engine that we call Customer Booking Matrix (CBM).  The SMS 
provides an interface for hotel staffs to manage hotel information independently, such as room types, inclusions, 
rates and allotments.  All information from hotels will be displayed to the customer in the CBM that allows 
customers to search, filter, compare, and book instantly. 
 
Keywords: hotel reservation, supplier management system, B2C 
 
 
1. Introduction 

Tourism has become a significant source of 
income in Indonesia. According to the latest figures 
provided by the WTTC, the contribution of Travel & 
Tourism to Gross Domestic Product  Indonesia in 
2010 is 7.7% (US$51.0 billion) and it provides some 
6.8 million of jobs to the local population, 
representing 6.3% of total employment. It also 
represents 5% of the country’s total exports, the 
equivalent of US$ 7.5 billion [1]  

 
Based on data, provided by United Nation [2], 

it is said that domestic tourists have emerged as a 
significant market, often using the same facilities as 
international tourists. Table 1 provides relevant 
statistics for selected countries in the region. It has 
been suggested that domestic tourism is less 
vulnerable to fluctuations than overseas travel. 

 
 
 
 
 
 

Table 1: Comparing international and domestic 
tourism statistics in selected Asian and Pacific 

countries  [2] 

 
 
The data above is also supported by BPS (Biro 

Pusat Statistik) in its published data about tourism in 
Indonesia [3] [4]. Here is the detail data about 
number of accomodation, average worker and visitor 
per day in hotel in Indonesia. 
 

No Makalah : 364
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Table 2: Number Of Accommodation, Average Worker, 
and Visitor Per Day By Province, Indonesia 2010 in stars 

hotel (the big five ) 
 

Province 

Number Of Average Worker 
Per 
Establishment 

Guests Per Day 
Establis
hment Room Indonesian Foreign Total 

DKI Jakarta 160 27,685 198.7 15,732 
6,644 22,376 

B a l i 170 21,133 193.8 4,198 
15,501 19,699 

West Java 174 14,201 92.3 30,320 
1,160 31,480 

East Java 84 8,598 116.6 4,602 
623 5,225 

Central Java 119 7,031 60.7 5,197 
421 5,618 

 
Table 3: Number Of Accommodation, Average Worker, 

And Visitor Per Day By Province, Indonesia 2010 in 
others accomodation (the big five ) 

 
From the data above, we get an insight about 

the big prospect of serving a domestic tourist.  It will 
be great if there is a good system that can help 
Indonesian people planning their  travel easily 
through internet; anytime, anywhere, anyhow, while 
it also help local tourism actors the means to market 
and sell their own tourism services online.  As 
reported in [5], currently, web technology has also 
been used widely. In line with this trend, the internet 
transactions in Indonesia are also increased 
fantastically (up to 87% in a single quarter) so is the 
SMS and mobile banking transactions. With this 
trend, it could be said that conducting transactions 
electronically has been becoming necessity and way 
of life of Indonesians.  

 
By considering this trend, it is necesarry that 

hotels also utilise internet extensively for their 
distribution and marketing functions. Collaboration 
around the Internet is a way for hotels, to deal with 
excess capacity and increase occupancy rates 
quickly [6]. Starkov [7] estimates that by 2010 
around 18% of revenues for hotels will come from 
hotel bookings made on the Internet, compared to 
the current 8 – 10% of revenues. The active role of 
these intermediaries may be viewed as a positive 
development for the industry.  Online bookings are 
more cost effective, tend to attract more affluent 

customers and reduce reliance on more expensive 
distribution channels.   

 
In fact, in Indonesia online booking hotel has 

became a promising business. One of local online 
booking hotel reported that about 6000 people 
booked hotel’s room per month [8]. However, most 
reservation techniques used by online hotel 
reservations in Indonesia is B2B2C, where 
wholesallers distributes room allotments to a retailer 
in a kind of portal that provides data already exist in 
ASITA (Association of  the Indonesian Tour & 
Travel Agencies)’s database It creates a longer 
distribution channel, that effects the price for end 
customers. Furthermore, it also wastes a lot of 
communication time and creates more tasks after 
order placements. 

 
Therefore, this paper is intended to contribute 

in presenting a solution in a form of marketplace, 
that connects hotels and customers directly. This 
solution has been implemented in a web based 
system, named Klikhotel.com. It connects hotels and 
customers directly (B2C), by using an extranet that 
we call Supplier Management System (SMS) and a 
booking engine that we call Customer Booking 
Matrix (CBM).  The SMS provides an interface for 
hotel staffs to manage hotel information 
independently, such as room types, inclusions, rates 
and allotments.  All information from hotels will be 
displayed to the customer in the CBM that allows 
customers to search, filter, compare, and book 
instantly. 
 
2. Benefits of the Internet in Tourism Industry 

Internet provides many advantages to players 
in the tourism industry.  Some of these benefits are 
[9]:  
 enhanced level of collaboration between 

tourism operators, for example, between travel 
agencies and service providers;  

 pre-arrangements with respective suppliers no 
longer necessary;  

 web service discovery will identify alternatives, 
enabling holiday packages to be constructed;  

 greater negotiation of service to be purchased 
and customization of services/activities; and  

 generally greater levels of interoperability with 
internal and external applications.    
 
Collaboration around internet  occurs within 

many chains and is evident in the participation in 
intermediaries or distressed websites such as 
needitnow.com, Travelocity.com; whatif.com and 
others.  Three reasons have been identified for this 
change in the distribution of hotel rooms [6]:  
 a lack of understanding of hoteliers of how the 

Internet and online distribution works; 

Province 

Number Of Average 
Worker Per 
Establishment 

Guests Per Day 
Establishm
ent Room Indonesian Foreign Total 

DKI 
Jakarta 

160 27,685 198.7 15,732 
6,644 22,376 

B a l i 170 21,133 193.8 4,198 15,501 19,699 
West 
Java 

174 14,201 92.3 30,320 
1,160 31,480 

East Java 84 8,598 116.6 4,602 623 5,225 
Central 
Java 

119 7,031 60.7 5,197 
421 5,618 
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 hospitality lags other tourism sectors in 
adopting the Internet as a distribution medium.  
Hotels were unprepared to deal with boom in 
online bargain hunting and bookings;  

 exploitation by intermediaries of the situation 
following 9/11 as hoteliers looking to increase 
revenues via increased occupancy relied on 
intermediaries to promote their product. 

 
3. E-marketplace 

An e-Marketplace is defined as a “forum that 
leverages the Internet to facilitate commerce among 
businesses including a wide range of entities — 
from independent or pure-play dotcoms financed by 
venture capital, to industry consortia backed by 
pooled funds, to private networks created by 
individual companies.” 

It is also said that e-marketplaces built upon a 
shared Internet-based infrastructure can provide 
firms with a platform for (see Figure 1): [10] 
1. Core business transactions that have the 

potential to automate and simplify the 
requisition-to payment process online, together 
with procurement, customer (relationship) 
management, and marketing/selling; 

2. A collaboration network for product design, 
supply chain planning and optimisation, as well 
as fulfilment processes; 

3. Transparent product information that is amassed 
into a universal classification and catalogue 
structure; 

4. A setting where sourcing, negotiations, and 
other trading processes such as auctions can 
take place online and in real time; and, 

5. An online community for publishing and 
exchanging industry news, information, and 
events. 

 
Figure 1 :  Networked e-marketplace model 

 

4. Research Methodology 
Our research was conducted for about 18 months, 
comprising of: 
1. Requirement gathering  
2. Hotel survey  
3. Analysis similar e-booking system from foreign 

country  
4. Develop software functional specification  
5. Develop software non-functional specification  
6. Implementation  / Coding  
7. Integration and User Acceptance Testing 
8. Maintenance and Revision 
 
5. Business Process Model of klikhotel 
Based on our requirment analysis, we then propose a 
business model of Klikhotel.com as following: 
 

 
 

Figure 2: Business model of Klikhotel.com 

Klikhotel.com take a role as e-marketplace, 
that provides value-added activities and services to 
customers and suppliers. Customers in 
Klikhotel.com is divided in 2 divisions: B2B and 
B2C. B2C division consists of retail customer, 
corporate, honeymooners, longstayers. While in 
B2B division consists of travel agent, tour operator, 
daily deal provider, such as Disdus.com and 
DealKeren.com, and affiliate. Klikhotel facilitate 
transactions between buyers and sellers and receive 
a percentage of the transaction’s value.  
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6. System design 
System architecture of KlikHotel can be discribed 
below 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3: System architecture of KlikHotel 

 
Use Case Diagram of Klikhotel.com is below 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4: Use Case Diagram of Klikhotel.com 

A very simplified database design of the system can 
be shown as the following (attributes omitted for 
reading clarity): 

Presentation Layer 

Business Layer 

Data Layer 

Data 
base  

Web and RIA 
Technology 
Adobe Flex,  HTML, 
JavaServer Faces,  
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Property

Facility

RoomType

Staff

has

has

RoomConfig

has

Consist_of

Order

Customer

create

City

Province

Works_for

Located_at

Belongs_to

 
 

Figure 5: Database Design 

 
7. Result and evaluation 
The proposed design has been developed, deployed 
and operated since August 2010. It has been used to 
handle reservation (3 August 2010 – 18 October 
2011) 
The implementation of the proposed design can be 
seen below (figure 6 – figure 10) 

 
Figure 6: Customer Module 

 
Figure 7: Customer Booking Matrix (CBM) 

 
Figure 8: Supplier Profile 
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Figure 9: Room Types and Amenities 

 
Figure 10: Manage Room Rates 

8. Conclusion 
We have done requirement analysis from customer 
side and hotel side successfully.  It can be seen from 
the numbers of supplier in Klikhotel.com and 
numbers of reservation that keep increasing month 
per month. Since its first lauching (3 August 2010 – 
18 October 2011), Klikhotel has been adopted by 
400 hotels and more then 1500 customer has done 
hotel reservations. 
 
From customer side, Klikhotel has become an online 
channel that serve with a wealth of information. 
Customer can compare products and prices in an 
easy and transparent way. While from supplier side, 
Klikhotel provides a collaboration’s tool that can 
help hotel to deal with excess capacity and increase 
occupancy rate quickly.  
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Abstrak 

Organisasi adalah sebuah sistem interaksi yang kompleks karena terdiri dari berbagai komponen yang terhubung 
dengan segala karakteristik yang dibawanya. Keberhasilan sebuah organisasi tergantung dari ada tidaknya  
harmonisasi yang baik diantara semua komponennya dengan  peran dan kontribusi yang berbeda. Termasuk 
didalamnya peran Sistem Informasi (SI) sebagai sebuah work system, merupakan  sarana pencapaian tujuan 
organisasi yang perlu untuk dikelola dengan baik dalam konsep Manajemen Sistem Informasi (MSI). Namun 
yang terjadi dilapangan, sering timbul persoalan yang disebut dengan paradox productivity. Persoalan ini hadir 
karena ketidakselarasan pengelolaan sebuah SI yang hanya fokus pada aspek teknologinya saja, tanpa 
memperhatikan aspek yang lain. Oleh karenanya, diperlukan sebuah model baru dalam konteks MSI dengan 
harapan dapat memberikan aspek keselarasan dalam organisasi. Konsep kompetensi hadir sebagai dasar 
pembentukan model keselarasan, dengan alasan bahwa konsep ini diharapkan mampu memberikan harmonisasi 
yang baik dalam organisasi dan apa yang menjadi strategi organisasi, dapat dicapai dengan nilai-nilai kebaikan 
dalam proses pelaksanaannya. 
 
Kata kunci : paradox productivity, manajemen sistem informasi, kompetensi, strategi organisasi 
 
 
 
1. Pendahuluan 

Teknologi Informasi dan komunikasi yang 
semakin maju pesat dan canggih perkembangannya, 
tidak menjamin pemenuhan kebutuhan akan 
informasi berlangsung dengan lebih baik. Hal ini 
tentunya menuntut pihak manajemen organisasi 
untuk berbenah diri mengelola data dan informasi 
dengan lebih baik untuk mendapatkan manfaat 
strategis dari penerapan SI dalam organisasi, Konsep 
MSI hadir sebagai jawaban bagaimana seharusnya 
mengelola SI untuk mencapai tujuan strategis 
organisasi. MSI menurut Widyaningsih dalam 
Widarsono [9], mendefinisikan sebagai sistem yang 
didesain untuk kebutuhan manajemen dalam upaya 
mendukung fungsi dan aktivitas manajemen dalam 
pencapaian sasaran organisasi. Namun sering 
ditemukan bahwa penerapan SI kurang berpengaruh 
terhadap peningkatan kinerja, kesuksesan bisnis 
organisasi maupun peningkatan daya saing 
organisasi. Ada banyak faktor yang menyebabkan 
hal ini dapat terjadi, baik yang datang dari dalam 
maupun luar organisasi.  

Permasalahan dari dalam organisasi dapat 
diidentifikasi berupa  (1) paradoks produktivitas [9], 
dimana didalam penerapan SI sudah 

diimplementasikan dengan baik, namun dari sisi lain 
seperti halnya keamanan, sumber daya manusia, 
transparansi, dan lain-lain bersifat sebaliknya. Hal 
tersebut terjadi akibat MSI yang hanya berfokus 
pada teknologinya saja, (2) masalah yang berkaitan 
dengan strategi yang diusung oleh pihak manajemen, 
strategi yang baik harus mampu mengatasi 
perubahan lingkungan secara dinamis dan fleksibel.   
Sedangkan dari luar organisasi sebagai supra system, 
kompleksitas permasalahan yang terjadi adalah 
tuntutan bagaimana memenuhi semua keinginan dan 
kebutuhan dari lingkungan luar untuk selalu lebih 
baik dari sebelumnya. 

Konsep Kompetensi biasanya hadir dalam 
domain Human Resource Management. Makalah ini 
berisi penjelasan bagaimana “menarik” konsep ini 
kearah kesisteman, yaitu dalam domain MSI. 
Banyak literatur yang menjelaskan tentang apa itu 
kompetensi, namun tidak ada definisi pasti tentang 
kompetensi, seperti yang pernah dikemukakan oleh 
Zemke dalam Dubois [4] bahwa dalam mengartikan 
kompetensi semua tergantung dari yang 
mendefinisikan,  akan sejauh apa dalam  memberi 
batasan atau cakupan interpretasi. Masalah tidak 
hadir pada saat pendefinisian, namun hadir dari 
perbedaan dasar prosedur dan pemahaman filosofis 

No Makalah : 365
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pada saat mengartikan dan mengembangkan konsep, 
serta menerjemahkan konsep tersebut ke dalam 
suatu model sehingga dapat dimanfaatkan dalam 
menerjemahkan konsep kompetensi dalam aktivitas 
keseharian. Oleh karenanya, ide dasar untuk menarik 
konsep ini kearah kesisteman adalah dengan 
keyakinan bahwa masalah yang terjadi pada 
organisasi diduga karena tidak adanya keseimbangan 
dalam fokus pengelolaan, yaitu dengan berfikir 
bahwa teknologi memiliki semua kompetensi yang 
dapat mengalahkan kompetensi komponen 
organisasi yang lain.  

Makalah ini menjelaskan bagaimana membuat 
model dalam bentuk pemodelan MSI berbasis 
kompetensi untuk pencapaian strategi organisasi 
sebagai penyeimbang fokus pengelolaan sebuah 
sistem organisasi dalam aplikasi SI untuk dimensi 
single application (aplikasi tunggal) sebagai 
tambahan basis pengetahuan dan sebagai dasar bagi 
penelitian selanjutnya. Desain yang dihasilkan 
merupakan desain awal, karena belum dilakukan 
evaluasi terhadap model. 

Bagian pertama dari makalah menjelaskan 
secara singkat mengenai permasalahan yang terjadi 
di organisasi berkaitan dengan MSI. Bagian kedua 
mengenai metodologi penelitian yaitu langkah-
langkah yang dilakukan dalam pembuatan makalah. 
Bagian ketiga dari makalah ini merupakan analisis 
konseptual dan substantif dari domain penelitian. 
Bagian keempat menjelaskan desain awal model 
MSI berbasis kompetensi. Sebagai bagian penutup, 
bagian kelima dari makalah ini menyampaikan 
kesimpulan dan eksplorasi pada penelitian 
selanjutnya.  

 
2. Metodologi Penelitian 

 
Metodologi yang digunakan pada penelitian, 

mengadaptasi IS Research Framework dengan 
melakukan beberapa penyesuaian, framework ini 
menerapkan basis pengetahuan dan metodologi yang 
ada serta kemampuan penerapan rancangan yang 
dibuat pada lingkungan pengembangan[6].  
Penelitian dibagi menjadi dua bagian metodologi 
yang dapat dilihat pada Gambar 1. 

Bagian pertama, kotak dengan garis tegas  
adalah metodologi penelitian yang digunakan dalam  

makalah ini. Bagian kedua, kotak dengan garis 
putus-putus adalah metodologi penelitian yang akan 
dilakukan pada penelitian selanjutnya.  

Metodologi diawali dengan perumusan masalah, 
kebutuhan, dan keinginan dari lingkungan internal 
dan eksternal organisasi, untuk kemudian dilakukan 
studi literatur dengan cara mengidentifikasi basis 
pengetahuan yang relevan bagi penelitian untuk 
digunakan sebagai bahan analisis konseptual 
terhadap terminologi dari domain MSI, Kompetensi, 
dan Strategi Organisasi. Analisis ini dilakukan 
dengan bantuan metode Root Cause Analysis dengan 
menggunakan Cause & Effect diagram atau model 
fishbone yaitu sebuah tool yang dapat membantu 
mengidentifikasi, menyimpulkan, dan memberikan 
kemungkinan penyebab dari sebuah persoalan atau 
mengidentifikasi karakteristik interaksi antar faktor 
yang berdampak pada sebuah proses [10].  

Dari model fishbone yang digunakan, dapat 
disimpulkan sebuah definisi baru, yang relevan 
dengan penelitian. Kesimpulan yang dihasilkan 
digunakan sebagai komponen pembentuk model 
untuk kemudian akan dilakukan pemetaan hubungan 
diantaranya sehingga menghasilkan desain awal 
model. Penelitian berikutnya, desain ini akan 
dievaluasi dengan cara menerapkannya pada studi 
kasus dan melihat apakah model yang dihasilkan ini 
dapat menjawab masalah, kebutuhan, atau keinginan 
di lingkungan organisasi, studi kasus dilakukan di 
lingkungan organisasi STMIK “AMIKBANDUNG”. 
 
3. Analisis Konseptual 

Setelah melakukan identifikasi basis 
pengetahuan yang relevan dengan proses studi 
literatur, selanjutnya akan dilakukan analisis 
konseptual untuk setiap domain sehingga terbentuk 
definisi baru.  

 
3.1 Kompetensi  

 
Salah satu tantangan dalam menciptakan 

standar untuk mendefinisikan karakteristik konsep  
atau terminologi dari kata kompetensi adalah sangat 
luasnya terminologi ini digunakan dalam berbagai 
disiplin ilmu sehingga dalam pendefinisiannya akan 
bergantung pada domain apa konsep tersebut   

Gambar 1 Metodologi Penelitian
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digunakan. Basis pengetahuan yang relevan untuk 
domain kompetensi dapat dilihat pada Tabel 1.  

 
 
Tabel. 1 Basis Pengetahuan terminologi Kompetensi 

 
Dari basis pengetahuan yang telah 

diidentifikasi relevansinya, kemudian akan 
dilakukan “penarikan” esensi dan karakteristik dari 
domain ini dengan menggunakan metode analisis 
root cause dan hasilnya dapat dilihat pada Gambar 
2. Dari model ini dapat disimpulkan bahwa  
 
 

 
 

(1) Kompetensi dapat diartikan sebagai atribut dari 
“sesuatu” yang mengindikasikan kemampuan yang  
dimilikinya, (2) Kompetensi berhubungan dengan 
suatu aktivitas pekerjaan, dapat diartikan sebagai 
level/skala kemampuan dari satu karakteristik 
aktivitas tertentu, (3) Kompetensi dapat diukur dan 
terukur, yang berarti bahwa konsep kompetensi 

memiliki karakteristik-karakteristik yang dapat 
diukur dan terukur, (4) Level kompetensi tertentu 
dapat dicapai apabila memiliki “kepahaman” dan 
mematuhi aturan yang berlaku dalam organisasi. 

Sesuai dengan kesimpulan yang dihasilkan, 
dapat dibuat sebuah definisi baru, bahwa kompetensi 
berkaitan dengan aspek kemampuan, keahlian, 
pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki, 
dimana dapat dilakukan pengukuran terhadapnya 
yaitu dengan cara memverifikasi “atribut” 
kompetensi yang dimiliki. Pengukuran dilakukan 
dengan indikator waktu, biaya, kualitas, kuantitas, 
dan aturan dari hasil yang dicapai, dengan  acuan 
bahwa hasilnya harus memenuhi atau melebihi 
standar yang ditetapkan dan sejalan dengan strategi 
organisasi yang diusung. Untuk indikator biaya, 
waktu, dan aturan, acuannya adalah cukup 
memenuhi dan tidak boleh melebihi standar yang 
ditetapkan. Namun untuk indikator kualitas dan 
kuantitas, acuan yang digunakan dapat memenuhi 
atau melebihi standar yang telah ditentukan 
sebelumnya. 

 
 
 

Tabel 2. Basis pengetahuan terminologi MSI 
 
 

3.2 Manajemen Sistem Informasi (MSI) 
 
Pada makalah ini, fokus penelitian dilakukan 

pada aplikasi SI dalam dimensi single application  
bukan pada level enterprise. 
Hal ini dilakukan agar penelitian dapat lebih fokus 
melihat sisi kompetensi dari komponen pendukung 
MSI. Konsep MSI berbicara mengenai “bagaimana  
mendapatkan informasi yang tepat dan diwaktu yang 
tepat pula”, oleh karenanya fokus MSI ada pada 
aspek proses pengelolaan sebuah SI dalam upaya  
mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan 
dalam strateginya. SI yang ada hendaknya mampu 
menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh 
manajemen untuk level manapun dan untuk 
mewujudkannya, semua komponen organisasi harus 
mampu mengeluarkan seluruh kompetensi yang 
dimilikinya tanpa mengandalkan satu atau dua 
komponen lain yang dianggap memiliki kemampuan 
yang lebih besar dan baik. Namun yang menjadi 
harapan adalah bagaimana informasi yang baik tadi 
mampu memberi perubahan yang lebih baik pada 
organisasi, seperti yang diungkapkan oleh Davis & 
Olsen dalam Hars [5] dengan konsep bahwa 
informasi dikatakan bernilai apabila menghasilkan 
perubahan yang bernilai dalam kaitannya dengan 
keputusan yang dibuat, bukan pada informasinya itu  
sendiri. Artinya bila dengan keputusan yang dibuat 
itu tidak merubah menjadi lebih baik, mungkin 
berarti bahwa informasi itu tidak bernilai.   

Domain Keterangan 

Nilai-Nilai : 
1. UU No. 13/2003 

tentang 
Ketenagakerjaan 
: pasal 10 

Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap 
individu yang mencakup aspek pengetahuan, 
keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan 
standar yang ditetapkan. 

2. Bogner & 
Thomas 

Mendefinisikan  kompetensi  inti  sebagai keahlian 
khusus yang dimiliki perusahaan dan pengetahuan 
yang diarahkan untuk mencapai   tingkat   
kepuasan   konsumen   yang   lebih   tinggi   
dibandingkan pesaingnya. 

3. Hamel & Heene 
(1994) 

Kompetensi  adalah   keahlian   yang  
memungkinkan perusahaan mencapai dasar-dasar 
customer benefits melalui pembentukan, 
peningkatan, pembaharuan  dan  penggunaan  
sumberdaya yang membawa pada keunggulan 
bersaing yang berkelanjutan. 

4. Dubois et al 
(2004) 

Kompetensi adalah karakteristik yang dimiliki 
oleh seorang individu dan digunakan sesuai 
dengan kapasitasnya serta konsisten dalam 
mencapai tujuan kinerja yang diinginkan. 
Karakteristik ini meliputi pengetahuan, keahlian, 
aspek pencitraan diri,motif sosial, sifat, pola pikir, 
dan cara dalam berpikir, merasa, serta bertindak 

Ukuran : 

Green (1999) 

Mengukur kompetensi dengan cara mengukur 
aspek perilaku (behavior) dari mengerjakan suatu 
pekerjaan dimana aktivitasnya dapat diamati, 
dijelaskan, dan diverifikasi 

Rothwell & 
Kazanas (1998) 

mengukur hasil dari aktivitas-aktivitas pekerjaan 
(job outputs) yang dilakukan, dimana pengukuran 
yang dilakukan berkaitan dengan aspek kuantitas, 
kualitas, waktu, dan biaya dari job requirement 
yang diberikan. 

Dubois et al 
(2004) 
 

Kompetensi pekerja yang dihasilkan, sebaiknya 
mengacu pada kapasitas “at least meet” 
(setidaknya memenuhi) atau “exceed” (melebihi) 
job requirement dari level kualitas yang diminta 
oleh organisasi  

Keselarasan : 

Dewey (1997) 

Dalam mengidentifikasi kompetensi diperlukan 
aturan, pemahaman, komunikasi yang intensif, 
dan menjaga keselarasan antara nilai kompetensi 
dan strategi organisasi. 

Domain Keterangan 

Fungsi : 

David Kroenke 
(1989 : 10) dalam 
Agus Widharsono 
(2007) 

Manajemen dalam menjalankan fungsi dan 
aktivitas bisnisnya yang meliputi Planning 
(Perencanaan), Organizing (Pengorganisasian), 
Actuating (Pengarahan), dan Controlling 
(Pengendalian), senantiasa memerlukan informasi 
untuk membuat keputusan. 

Karakteristik Informasi : 

Bodnar (2003:10) 
Nunuy (2004), dan 
Romney et. all 
(1997 :14) dalam 
Agus Widharsono 

karakteristik informasi yang berkualitas 
diidentifikasikan meliputi sebagai berikut : 
1. Relevant  
2. Reliable  
3. Complete  
4. Timely  
5. Understandable  
6. Verifiable  

Pendekatan Sociotechnical : 

Alter (2002) 
Pendekatan Sociotechnical terdiri dari pendektan : 
1. Technical 
2. Behavioral 

Tipe Informasi : 

Stephen B. Hars 

1. Descriptive Information, informasi jenis ini 
menggambarkan kondisi “what is”dari  suatu 
bisnis dimana akan menjelaskan keadaan bisnis 
pada saat tertentu 

2. Diagnostic Information, informasi jenis ini 
akan menggambarkan kondisi “what is wrong”. 
dapat digunakan untuk menemukan 
permasalahan-permasalahan dalam bisnis. 

3. Predictive Information, informasi jenis ini 
berhubungan dengan kondisi “what if” yang 
dihasilkan dari analisis kemungkinan kejadian 
dimasa yang akan datang kaitannya dengan 
hasil yang diharapkan.  

4. Prescriptive Information, informasi jenis ini 
berkaitan erat dengan jawaban atas pertanyaan 
“what should be done”. sebagai basis dalam 
pembuatan keputusan. 

Work System (Elemen) : 

Alter (2002) 

1. Customers 
2. Producs and Services 
3. Business Process 
4. Participants 
5. Information 
6. Technology 

Gambar 2. Model fishbone untuk domain Kompetensi 
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Dari basis pengetahuan pada Tabel 2 yang telah 
diidentifikasi relevansinya, kemudian akan 
dilakukan “penarikan” esensi dan karakteristik dari  
domain ini dengan menggunakan model fishbone, 
sama halnya dengan yang dilakukan pada 
terminologi Kompetensi. Dengan menganalisis 
karakteristik dari domain fungsi, informasi, 
pendekatan yang dilakukan, serta konsep work 
system dalam MSI, disimpulkan  nilai esensi bahwa 
(1) MSI adalah bagaimana mengelola sebuah sistem 
interaksi dalam organisasi, (2) Fokus pengelolaan 

MSI adalah seluruh aspek technical dan behavioral 
dari SI untuk menghasilkan informasi yang bernilai 
bagi organisasi. Dari esensi karakteristik ini dapat 
didefiniskan bahwa MSI merupakan sebuah pola 
pengelolaan organisasi, baik sisi teknis maupun sisi 
perilaku dari semua komponen pendukung sebuah SI 
untuk menghasilkan informasi dengan levelisasi 
nilai tertentu. 

 
 

3.3 Strategi Organisasi 

 
Strategi merupakan pola perencanaan yang 

menyeluruh meliputi serangkaian usaha dan 
pemberdayaan sumber daya untuk mencapai tujuan 
perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya seperti 
yang disampaikan oleh Wheelen dan Hunger dalam 
Baker [2]. Definisi ini berbicara tentang strategi 
sama halnya dengan berbicara tentang 
“kemampuan” suatu organisasi dalam mengelola 
semua sumber daya yang dimilikinya demi 
tercapainya tujuan bersama. 

Kemampuan disini dapat diindikasikan 
memiliki konsep yang serupa dengan konsep 
kompetensi, hanya domain keberadaannya yang 
berbeda. Strategi yang baik harus dapat 
mengakomodir semua kebutuhan setiap komponen 
organisasi agar strategi tersebut dapat mencapai 
hasil akhir yang sesuai dengan harapan   sehingga 
diperlukan satu konsep “keselarasan” antara 
kebutuhan yang didefinisikan oleh setiap komponen 
organisasi tersebut. Ketika keselarasan ini mampu 
dicapai, strategi yang dilakukan barulah dapat 
dikatakan sebagai nilai kompetensi yang dimiliki 
oleh organisasi. Basis pengetahuan untuk 
menghasilkan kesimpulan dan definisi yang relevan 
tentang konsep strategi dapat dilihat pada Tabel 3. 
Analisis root cause dengan model fishbone terhadap 
basis pengetahuan dilakukan sebagai sebuah cara 
untuk menarik esensi karakteristik dari terminologi, 
sehingga dapat disimpulkan bahwa strategi 
organisasi memiliki karakteristik bahwa (1) Strategi 
merupakan satu aktivitas yang berkaitan dengan 
bagaimana mengelola sumber daya yang dimiliki 
sebagai nilai kompetensi organisasi, (2) Strategi 
dapat diukur dan terukur dengan cara melihat tingkat 
“keselarasan” atau “kecocokan” antara hasil yang 
dicapai dengan rencana awal yang didefinisikan 
sebelumnya, atau antara kompetensi internal dengan 
eksternal organisasi sebagai pembanding. Dari 
karakteristik yang dihasilkan, dapat disimpulkan 
sebuah definisi baru bahwa strategi organisasi 
adalah upaya membangun sebuah pola keselarasan 
antara sumber daya organisasi (aspek internal) 
dengan nilai-nilai kompetitif organisasi (aspek 
eksternal). 

 
Tabel 3. Basis pengetahuan terminologi 

Strategi 
 
4. Analisis Substantif 
 

Setelah melakukan analisis konseptual dan 
menghasilkan definisi baru, dapat dilihat pola 
keterkaitan yang saling mendukung dalam hubungan 
confluence  yang bila dipetakan dalam model 
fishbone dapat digambarkan sebagai satu rangkaian 
yang tidak dapat dipisahkan, penggambaran tersebut 
dapat diibaratkan bahwa konsep strategi sebagai 
“kepala”nya, MSI sebagai “tulang punggung”nya, 

Domain Keterangan 

Definisi : 

Wheelen & Hunger (2004) 
dalam Jeff Baker 2009 

Strategi adalah pola perencanaan yang 
menyeluruh  meliputi serangkaian 
usaha dan pemberdayaan sumber daya 
untuk mencapai tujuan perusahaan 
yang telah ditetapkan sebelumnya  

Komponen: 

Lederee & Sethi dalam Jeff 
Baker 2009 

Dalam perencanaan sebuah strategi SI 
untuk organisasi, Hal-hal yang perlu 
untuk dipikirkan diantaranya adalah 
aspek manusia, perilaku organisasi, 
Teknologi Informasi dan infrastruktur 
lain untuk diperhatikan  

Aligment/Keselarasan : 
Definisi :  

1. Andrews (1971), 
Chadler (1962), 
Venkamantran & 
Camilus (1984) dalam 
Jeff Baker 2009 

Konsep “keselarasan” lahir dari sebuah 
ide bahwa sebuah organisasi harus 
berusaha untuk memiliki kecocokan atau 
keselarasan antara sumber daya 
organisasi dengan konteks kompetitif 
dimana organisasi itu berada. 

2. Nadler & Tushman 
(1980) dalam Jeff Baker 
2009 

Bentuk konsistensi antara satu derajat 
kebutuhan, sasaran, atau tujuan dari 
suatu komponen dengan derajat 
kebutuhan, sasaran, atau tujuan dari 
komponen lain. 

Domain Aligment 

Sabherwal et al (2001) dan 
Drazio & Van de Ven 
(1985) dalam dalam Jeff 
Baker 2009 

1. Business Aligment, Keselarasan 
antara sumber daya bisnis dengan 
strategi bisnis. 

2. IT Aligment, keselarasan antara 
sumber daya IT dan strategi IT. 

3. Environment aligment/ contextual 
aligment, keselarasan bisnis antara 
strategi dengan nilai-nilai kompetitif 
ditempat mereka berada. 

4. Structure Aligment, keselarasan 
antara sumber daya bisnis dengan 
sumber daya IT. 

Kompetensi Organisasi 

1. Grant (1991) dalam Jeff 
Baker 2009 

Mampu membangun organisasi dengan 
cara menyatukan dan memanfaatkan 
semua sumber daya yang ada. 

2. Teece et al (1997) dalam 
Jeff Baker 2009 

Mampu mengintegrasikan, membangun, 
dan mengkonfigurasi ulang, internal dan 
eksternal kompetensi dilingkungan yang 
sifatnya cepat berubah (dynamic 
capability). 
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dan kompetensi sebagai “tulang rusuk”nya yang 
dapat dipandang sebagai satu kesatuan “kekuatan” 
sebagai daya saing organisasi yang tidak dapat 
dipisahkan satu sama lain.  

Konsep ini berarti  bahwa dalam upaya mencapai 
strategi organisasi yang baik diperlukan komitmen 
yang kuat dari mulai proses perencanaan sampai 
kontroling sebagai sebuah siklus yang tidak boleh 
terputus dengan selalu berfokus pada nilai dari 
informasi yang dapat menjadikannya sebagai 
kompetensi organisasi. kompetensi yang dihasilkan 
ini harus merepresentasikan seluruh kompetensi dari 
elemen MSI, baik untuk aspek teknis dan aspek 
perilaku. Dimana kompetensi ini akan dijadikan 
sebagai aspek pendukung dalam pencapaian strategi 
organisasi. Strategi organisasi dan nilai kompetensi 
yang diusung oleh organisasi harus mampu untuk 
selaras dan diverifikasi diantara keduanya dengan 
indikator-indikator yang telah disepakati baik dari 
lingkungan internal atau lingkungan eksternal 
sebagai benchmark untuk nilai kompetensi yang 
harus dicapai oleh organisasi. keterkaitan diantara 
komponen-komponen pembentuk model tersebut, 
dapat dilihat pada Gambar 3 sebagai desain awal 
penelitian. 

 
5. Desain 

 
Dengan melihat komponen-komponen 

pembentuk model dari definisi terminologi terkait, 
dapat dilakukan pemetaan hubungan diantaranya 
seperti yang pada Gambar 3, sehingga dihasilkan 
sebuah model awal dari pemodelan MSI berbasis 
kompetensi dalam kaitannya sebagai aspek 
pendukung untuk pencapaian strategi organisasi 
dengan pendekatan lain yang diharapkan memiliki 
nilai “kebaikan” yang lebih baik. 

 
6. Kesimpulan 
 
1. Penelitian yang dilakukan ini masih terbatas pada 

konsep analisis untuk menghasilkan desain awal 
pemodelan dari keterkaitan secara substansi dari 
terminologi Kompetensi, MSI, dan Strategi 
Organisasi,  oleh karenanya pemodelan ini perlu 
untuk diuji dengan diimplementasikan pada 

lingkungan organisasi sebagai eksplorasi 
selanjutnya. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi 
kontribusi sebagai model pengelolaan Sistem 
Informasi bagi lingkungan penelitian dengan 
harapan dapat memberikan nilai kebaikan dengan 
cara dan pendekatan yang berbeda. 
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Abstrak 

Perguruan tinggi sebagai organisasi pendidikan bertujuan untuk menghasilkan peserta didik yang berkualitas. 
Guna mencapai tujuan tersebut perguruan tinggi membutuhkan strategi yang digunakan sebagai alat untuk 
mencapai tujuan. Manajemen eksekutif yang berpengaruh kuat dalam perencanaan strategi dan pengambilan 
keputusan membutuhkan data yang akurat dan aktual untuk mendapatkan informasi yang dapat mendukung 
pembuatan strategi dan pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan organisasi. Penelitian ini dilakukan 
sebagai langkah awal untuk membangun sistem informasi eksekutif yang sesuai untuk kepentingan perguruan 
tinggi. Tahap-tahap penelitian diantaranya menganalisis objektif bisnis dari perguruan tinggi, menetapkan proses 
bisnis, dan membangun kelas data yang sesuai. Untuk rancangan detail digunakan pula metodologi Business 
System Planning (BSP).Hasil penelitian adalah model kelas data yang sesuai bagi perguruan tinggi. Model kelas 
data ini nantinya akan digunakan dalam pembangunan sistem informasi bagi eksekutif perguruan tinggi. 
 
Kata kunci : Manajemen Eksekutif, Sistem Informasi Eksekutif, Business System Planning (BSP),  
                      Perguruan Tinggi. 
 

 
 
1. Pendahuluan 

Peningkatan kemampuan untuk mengelola dan 
mengembangkan perguruan tinggi sudah sangat 
dirasakan perlu, termasuk untuk menggunakan 
prinsip-prinsip manajemen modern yang berorientasi 
pada mutu/kualitas. Bagi para pemilik dan pengelola 
Perguruan Tinggi, sistem manajemen mutu pada 
hakekatnya berinti pada perbaikan terus menerus 
untuk memperkuat dan mengembangkan mutu 
lulusan sehingga dapat diserap oleh kalangan 
instansi dan pasar tenaga kerja. 

Mengenai mutu pendidikan ini dijelaskan pada 
pasal 1 ayat 17 UU RI Nomor 20 Tahun 2003; 
bahwa : “Standar nasional pendidikan adalah kriteria 
minimal tentang sistem pendidikan di seluruh 
wilayah hukum Negara Kesatuan Republik 
Indinesia”. Mengenai kriteria minimal standar 
nasional pendidikan ini terdiri atas standar isi, 
proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, 
sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan  
penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara 
berencana (Pasal 35 ayat 1 UU RI Nomor 20 Tahun 
2003). 

Strategi dan kebijakan dibutuhkan Perguruan 
Tinggi guna meningkatkan kualitas proses bisnis 
agar  tujuan organisasi tercapai. Untuk medukung 
Ekskutif manajemen dalam menentukan strategi dan 

kebijakan dibutuhkan informasi akurat dan aktual 
mengenani faktor-faktor yang mempengaruhi proses 
bisnis di perguruan tinggi. 

Eksekutif manajemen yang berpengaruh kuat 
dan terlibat dalam perencanaan strategis dan 
menetapkan kebijakan perguruan tinggi 
membutuhkan suatu informasi akurat dan actual 
mengenani faktor-faktor yang mendukung mereka 
untuk mengidentifikasi masalah, peluang dan tren 
sebagai langkah-langkah untuk menetapkan 
kebijakan dan strategi peningkatan kualitas. 
 
2. Langkah Penelitian 

Metodologi yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah Business System Planning (BSP). 
Metodologi Bussines System Planning terdiri dari 
banyak langkah yang detail, secara garis besar dapat 
digambarkan seperti pada gambar 1. 
 

 
 

No Makalah : 366
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  Gambar 1. General I/S planning approach 
Bussines System Planning merupakan sebuah 

alat/proses untuk mentranslaskan strategi bisnis 
menjadi strategi system informasi. Strategi system 
informasi yang dihasilkan dapat mendukung 
organisasi dalam menjalankan bisnis yang sesuai 
dengan tujuan organisasi [1]. 

 
3. Perguruan Tinggi 

Istilah pendidikan tinggi dan perguruan tinggi 
sering saling dipertukarkan dengan anggapan 
mempunyai arti sama, sedangkan sebenarnya 
mempunyai arti yang berlainan. Pendidikan tinggi 
adalah pendidikan pada jalur pendidikan sekolah 
pada jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan 
menengah di jalur pendidikan sekolah. Sebaliknya, 
perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang 
menyelenggarakan pendidikan tinggi.  

Menurut peraturan pemerintah RI Nomor 60 
Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, tujuan 
pendidikan tinggi adalah : Menyiapkan peserta didik 
menjadi anggota masyarakat yang memiliki 
kemampuan akademik dan atau professional yang 
dapat menerapkan, mengembangkan dan memerkaya 
khasanah ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau 
kesenian. Mengembangkan dan menyebarkan ilmu 
pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian serta 
mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan 
taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya 
kebudayaan nasional. Sedangkan, perguruan tinggi  
menyelenggarakan pendidikan tinggi, penelitian, 
serta pengabdian kepada masyarakat. Pendidikan 
tinggi merupakan kegiatan dalam upaya 
menghasilkan manusia terdidik. Pendidikan 
merupakan telaah taat kaidah dalam upaya 
menemukan kebenaran atau meneyelesaikan 
masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi, atau 
kesenian. Pengabdian kepada masyarakat merupakan 
kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan 
dalam upaya memberikan sumbangan demi 
kemajuan masyarakat. [2] 

Sebuah perguruan tinggi mempunyai tujuan 
yang ingin dicapai. Untuk mencapai tujuannya 
tersebut, dibutuhkan strategi yang mengacu pada 
misi perguruan tinggi. Untuk menentukan strategi 
yang tepat bagi perguruan tinggi, maka kita harus 
menyesuaikan dengan kondisi dan kemampuan 
masing-masing perguruan tinggi tersebut. Untuk 
menghasilkan peserta didik yang memiliki 
kemampuan akademik dan professional 
sebagaimana yang tercantum dalam peraturan 
pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang tujuan 
perguruan tinggi,  
 
4. Eksekutif Manajemen 

Manajemen menurut Haiman,  yaitu suatu 
fungsi untuk mencapai suatu tujuan melalui 
kegiatan-kegiatan orang lain, mengawasi usaha-
usaha yang dilakukan individu untuk mencapai 

tujuan[2]. Berdasarkan pengertian diatas perguruan 
tinggi sebagai organisasi membutuhkan manajemen 
untuk mencapai tujuannya. 
 

Bila dilihat dari tingkatan organisasi, 
manajemen dibagi menjadi tiga golongan, yaitu : 

a. Manajemen lini 
b. Manajemen tengah (Middle) 
c. Manajemen puncak (Top) 

 
Manajemen puncak atau sering kita sebut 

dengan manajemen eksekutif sangat berpengaruh 
terhadap pembuatan rencana strategis organisasi. 
Manajemen eksekutif  menetapkan kebijakan 
operasional dan membimbing hubungan organisasi 
dengan lingkungannya. 
 
5. Tahap dan Hasil Penelitian 
 

5.1 Define the business objectives 
Perguruan tinggi merupakan penyelenggara 

pendidikan tinggi, penelitian, serta pengabdian 
kepada masyaraka dalam upaya menghasilkan 
manusia terdidik dan berkualitas yang merupakan 
tujuan bisnis dari perguruan tinggi.  

Untuk menghasilkan manusia terdidik, maka 
perguruan tinggi memiliki 3 fungsi yang disebut  
sebagai TRI DARMA PERGURUAN TINGGI yang 
harus dikembangkan. Penelitian harus menjunjung 
tinggi kedua dharma yang  lain. Penelitian 
diperlukan untuk mengembangkan ilmu 
pengetahuan dan penerapan teknologi. Untuk dapat 
melakukan penelitian diperlukan adanya tenaga-
tenaga ahli yang diasilkan melalui proses 
pendidikan. Ilmu pengetahuan yang dikembangkan 
sebagai hasil pendidikan dan penelitian itu 
hendaknya diterapkan melalui Pengabdian pada 
masyarakat sehingga masyarakat dapat 
memanfaatkan dan menikmati kemajuan-kemajuan 
ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut 

 

5.2 Define the business processes 
Perguruan tinggi membutuhkan proses bisnis 

yang dapat mendukung kegiatan belajar mengajar, 
yang nanatinya digunakan untuk menghasilkan 
mahasiswa yang berkualitas. 

Berikut merupakan identifikasi kelompok 
proses yang ada di UNPAS [3], dapat dilihat pada 
tabel 1. 

 
Table 1. Proses dan Kelompok Proses 

Kelompok Proses Proses Bisnis 

Manajemen   Penetapan Sasaran Jangka 
Panjang 

 Penganalisaan Sumber Daya 
 Pemilihan Strategi 
 Evaluasi 

Administrasi   Perencanaan penerimaan 
mahasiswa 

 Penyeleksian mahasiswa 
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 Registrasi mahasiswa 
 Pengelolaan mahasiswa 

Akademik  Perencanaan kurikulum 
 Pengembangan kurikulum 
 Alokasi sumber daya dan 

penjadwalan 
 Perencanaan penelitian 
 Perencanaan pengabdian 

masyarakat 
 Evaluasi program akademik 

Keuangan   Perencanaan anggaran 
 Pencarian sumber dana 
 Alokasi dana 
 Pencairan dana 

Kemahasiswaan  Perencanaan kegiatan 
mahasiswa 

 Pengelolaan kegiatan 
mahasiswa 

 Pengelolaan alumni 
 Pengembangan kerjasama 
 Evaluasi kegiatan mahasiswa 

Kepegawaian   Perencanaan kebutuhan SDM 
 Penerimaan dosen dan 

karyawan 
 Pengembangan karir 

dosen/karyawan 
 Pemberhentian 

dosen/karyawan 
Penelitian   Perencanaan kebijakan 

penelitian 
 Pencarian sumber dana 

program penelitian 
 Alokasi sumber daya dan 

penjadwalan 
 Evaluasi kegiatan penelitian 

Pengabdian 
Masyarakat 

 Perencanaan kebijakan 
pengabdian masyarakat 

 Pencarian sumber dana 
program pengabdian 
masyarakat 

 Alokasi sumber daya dan 
penjadwalan 

 Evaluasi kegiatan pengabdian 
masyarakat 

  
Sarana dan 
Prasarana  

 Pengadaan sarana dan 
prasarana 

 Pemeliharaan sarana dan 
prasarana  

 Inventarisasi sarana dan 
prasarana 

 Penghapusan sarana dan 
prasarana 

 
 
 

5.3 Define the data class 
Kelas data merupakan kategori data yang 

dihubungkan secara lojik yang dibutuhkan untuk 
mendukung bisnis. Salah satu sasaran yang ingin 
dicapai dalam perencanaan sistem informasi adalah 
untuk membantu mengelola data 
 

Dibutuhkan 3 langkah untuk mendefinisikan 
kelas data, yaitu : 

 
a. Mengidentifikasi kelas data 

Untuk mengidentifikasi kelas data yang 
berhubungan dengan sumber daya 
bisnis,dibangun sebuah matriks dengan 
daftar sumber daya bisnis secara 
horizontal,dan daftar tipe data secara 
vertical. Setiap sumber daya bisnis di uji 
dan kelas data yang sesuai disimpan untuk 
setiap tipe data. Berdasarkan proses  bisnis 
yang telah didefinisikan sebelumnya, 
Sumber daya bisnis yang dimiliki 
perguruan tinggi diantaranya 
kurikulum,mahasiswa, fasilitas, personel, 
keuangan, dan vendor. Hasil identifikasi 
kelas data berdasarkan hubungan antara 
sumber daya bisnis dan tipe data dapat 
dilihat pada Tabel 2. Data type/business 
resource matrix identifying data class 
 

b. Mendeskripsikan kelas data 
Mendeskripsikan setiap kelas data dan 
menunjukan isi data tersebut. Hal ini dapat 
menjelaskan tipe data yang tersedia untuk 
tim sebelum wawancara dan untuk 
pembangunan arsitektur informasi. 
Deskripsi dari kelas data perguruan tinggi 
yang telah diidentifikasi sebelumnya 
terdapat pada Tabel 3. Data class 
description 

 
c. Menghubungkan kelas data dengan proses 

Pemahaman mengenai kelas data dan 
proses bisnis sudah ada, selanjutnya adalah 
mendapatkan overview hubungan 
diantaranya. Overview ini akan membantu 
ke arah pemahaman yang lebih jelas 
mengenai definisi dan isi data. Seperti kelas 
data dan proses menjadi dasar untuk 
pembangunan sebuah arsitektur informasi. 
Hubungan kelas data dengan proses yang 
terdapat di perguruan tinggi terdapat pada 
Matrix 1. Process / data class grouping.   
 

Kandidat kelas data lebih mudah diidentifikasi 
dengan menghubungkan sumber daya bisnis dengan 
keempat tipe data kelas data.  
 
5.4 Define the information architecture 

Arsitektur informasi adalah suatu representasi 
grafis perencanaan sumber daya data jangka panjang 
untuk bisnis. Arsitektur informasi merupakan “blue 
print” yang didalamnya terdapat sistem informasi 
yang sekarang dan yang akan datang dan sistem 
operasional yang seharusnya [1]. 
 
6. Kesimpulan dan Saran 
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a. Kesimpulan  
Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian 

antara lain, Manajemen eksekutif perguruan tinggi 
yang berpengaruh terhadap penetapan  kebijakan 
dan hubungan organisasi dengan lingkungannya 
membutuhkan semua kelas data yang terdapat di 
perguruan tinggi untuk dijadikan referensi dalam 
pembuatan kebijakan dan perencanaan strategi. 
 
b. Saran  
1. Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk 

mengembangkan model kelas data yang ada agar 
dapat dibuat arsitektur informasinya. 

2. Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk 
mengembangkan Sistem Informasi Eksekutif di 
perguruan tinggi agar dapat membantu 
manajemen eksekutif untuk dapat menyediakan 
informasi yang actual dan akurat. 
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Lampiran  
 
Tabel 2. Data type/business resource matrix identifying data class 

Data Type 
Business Resources 

Kurikulum Mahasiswa Fasilitas Keuangan Personil Vendor 

Inventory 
 Kurikulum 
 

 Mahasiswa 
 Kegiatan 

Mahasiswa 

 Sarana 
 Prasarana 
 

 Kas  Dosen 
 Karyawan 
 

 Vendor 

Transaction 

 Jadwal kuliah 
 Penyelenggaraan 

kerja paktek 
(KP) 

 Penyelenggaraan 
tugas akhir (TA) 

 Registrasi 
 Kerjasama 
 

 Pengadaan sarana 
& prasarana 

 Pemeliharaan 
sarana & 
prasarana 

 Penghapusan 
sarana & 
prasarana 

 Dana 
 Pencairan 

dana 
 
 

 Pembebanan 
dosen 

 Penelitian 
 Pengabdian 

masyarakat 
 Gaji 
 

 Penerimaan 
sarana & 
prasarana 

Plan / model 
 Pemutakhiran 

kurikulum 
 Rencana Studi 

(Perwalian) 
 Rencana fasilitas 

 Anggaran 
 

 Rencana kerja  

Statistical / 
summary 

 Evaluasi 
kurikulum 

 

 Evaluasi kegiatan 
belajar mengajar 

 Alumni 

 Laporan sarana 
dan prasarana 

 Laporan 
Keuangan 

 Evaluasi penelitian 
 Evaluasi 

pengabdian 
masyarakat 

 Kinerja personel 

 Evaluasi 
vendor 

 
 
Tabel 2. Data class description 

No Kelas Data Deskripsi 
1 Kurikulum Kelas data ini menyimpan informasi 

mengenai kurikulum, diantaranya 
rencana dan aturan mengenai 
tujuan,isi dan bahan pelajaran serta 
cara yang digunakan sebagai 
pedoman penyelenggaraan kegiatan 
pembelajaran. 

2 Pemutakhiran 
kurikulum 

Mencakup data mengenai 
pencapaian kurikulum sebelumnya, 
rencana kurikulum baru. 

3 Evaluasi 
kurikulum 

Evaluasi kurikulum dengan 
mengacu pada standar, kebutuhan, 
sasaran, dan tujuan perguruan 
tinggi.  

4 Mahasiswa Mencakup data mengenai 
mahasiswa, seperti identitas, riwayat 
pendidikan, jurusan, dan orang 
tua/wali. 

5 Registrasi Mencakup data mengenai registrasi 

No Kelas Data Deskripsi 
mahasiswa seperti nomor registrasi, 
nama, alamat, jurusan. 

6 Penyelenggaraan 
kerja praktek 
(KP) 

Mencakup data yang berkaitan 
dengan kegiatan kerja praktek, 
seperti tempat dilaksanakan kerja 
praktek (KP), tujuan, 
metode,laporan,pelaksanaan seminar 
dan nilai. 

7 Penyelenggaraan 
tugas akhir (TA) 

Mencakup data yang berkaitan 
dengan pelaksanaan kegiatan tugas 
akhir, seperti topik tugas akhir, 
pembimbing, dan penyelenggaraan 
sidang. 

8 Rencana studi / 
perwalian 

Mencakup data mengenai rencana 
studi yang akan dilaksanakan 
selama satu semester, seperti jumlah 
SKS, dan matakuliah.  

9 Evaluasi 
program 
akademik 

Mencakup data mengenai hasil 
kegiatan belajar mahasiswa seperti 
nilai matakuliah, Indeks Prestasi 
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No Kelas Data Deskripsi 
Kumulatif (IPK). 

10 Alumni  Mencakup data mengenai alumni 
perguruan tinggi seperti nama, 
alamat, riwayat pekerjaan, riwayat 
kelulusan (tahun, gelar). 

11 Sarana & 
Prasarana 

Mencakup data yang berkaitan 
dengan sarana dan prasarana yang 
digunakan seperti                                  

12 Pengadaan 
sarana / 
prasarana 

Mencakup data yang berkaitan 
dengan pengadaan sarana dan 
prasarana seperti jenis sarana dan 
prasarana, departemen yang 
mengajukan pengadaan, harga, 
vendor yang dipilih untuk 
bekerjasama serta inventarisasi 
sarana dan prasarana. 

13 Pemeliharaan 
sarana / 
prasarana 

Mencakup data yang berkaitan 
dengan pemeliharaan sarana dan 
prasarana seperti kondisi, 
penjadwalan, biaya,alokasi dana, 
dan kebutuhan sumber daya 
pemeliharaan sarana & prasarana. 

14 Penghapusan 
sarana / 
prasarana 

Mencakup data mengenai 
sarana/prasarana yang dihapus baik 
dilelang maupun dihancurkan. 

15 Rencana fasilitas  Perencanaan mengenai 
sarana/prasarana yang dibutuhkan 
untuk meningkatkan mutu 
pelayanan. 

16 
 

Laporan sarana 
dan prasarana 

Laporan mengenai seluruh sarana 
dan prasarana yang dimiliki 
perguruan tinggi, daftar sarana 
prasarana yang dibeli,daftar sarana 
prasarana yang 
dimusnahkan/dilelang, alokasi dana, 
distribusi sarana dan prasarana, dan 
kondisi sarana prasarana. 

17 Kas   Mencakup data mengenail jumlah 
dana yang tersedia. 

18 Dana  Mencakup data yang berhubungan 
dengan dana yang diperoleh 
perguruan tinggi, seperti jumlah 
dana yang diperoleh, asal perolehan 
dana (Dana Penyelenggaraan 
Pendidikan/DPP, Dana 
Pengembangan /DP, Dana non-
DPP/DP), tanggal penerimaan dana, 
dan penanggung jawab. 

19 Pencairan dana Mencakup data yang berkaitan 
dengan pencairan dana seperti 
jumlah dana yang dibutuhkan, 
deskripsi kebutuhan, pihak penerima 
dana, dan penanggung jawab 
pemberian dana. 

20 Anggaran  Mencakup data yang berhubungan 
dengan pengalokasian dana. Seperti 
Deskripsi pengeluaran, pihak 
penerima anggaran, dan nominal 
anggaran yang disediakan. 

21 Laporan 
keuangan  

Laporan mengenai keuangan 
perguruan tinggi. Mulai dari daftar 
penerimaan dana, sumber dana, 
daftar pengeluaran, dan dana yang 
tersedia. 

22 Dosen Mencakup  data mengenai Dosen, 

No Kelas Data Deskripsi 
seperti identitas dosen,penerimaan 
dosen,riwayat pendidikan dan 
pelatihan.  

23 Karyawan Mencakup data mengenai karyawan, 
seperti 
identitas,departemen,jabatan,riwayat 
pendidikan dan pelatihan serta 
riwayat pekerjaan. 

24 Pembebanan 
dosen 

Mencakup data yang berkaitan 
dengan pengalokasian dosen untuk 
mengajar , nama 
dosen,matakuliah,jurusan, dan 
jadwal yang telah ditentukan selama 
satu semester. 

25 Penelitian  Mencakup data mengenai penelitian 
yang dilakukan oleh Dosen, seperti 
kebutuhan sumber daya, 
penjadwalan, deskripsi mengenai 
penelitian yang akan dilakukan, 
serta tujuan dari penelitian tersebut. 

26 Pengabdian 
masyarakat 

Mencakup data mengenai kegiatan 
pengabdian masyarakat  yang akan 
dilakukan, seperti kebutuhan sumber 
daya, penjadwalan, deskripsi 
mengenai kegiatan yang akan 
dilakukan, serta tujuan dari 
dilakukannya kegiatan tersebut. 

27 Penggajian  Mencakup data mengenai 
penggajian dosen/karyawan seperti 
nomor rekening,jumlah gaji, daftar 
hadir, dan daftar perubahan gaji. 

28 Rencana kerja Mencakup data mengenai rencana 
kerja setiap unit di perguruan tinggi, 
seperti nama unit, deskripsi rencana 
kerja, penjadwalan, kebutuhan dana, 
kebutuhan sarana & prasarana, dan 
penanggung jawab. 

29 Evaluasi 
penelitian 

Hasil mengenai kegiatan penelitian 
yang telah dilakukan, serta evaluasi 
mengenai kontribusi yang diberikan 
terhadap kegiatan akademik. 

31 Evaluasi 
pengabdian 
masyarakat 

Hasil mengenai kegiatan pengabdian 
masyarakat yang telah dilakukan, 
serta evaluasi mengenai kontribusi 
yang diberikan terhadap kegiatan 
akademik. 

32 Kinerja personel Penilaian mengenai kinerja setiap 
personel baik dosen maupun 
karyawan, misalnya daftar hadir, 
dan jumlah jam mengajar. 

34 Vendor Mencakup data mengenai vendor 
yang mendukung pengadaan sarana 
dan prasarana, seperti nama vendor, 
alamat, nomor telepon, referensi 
produk dan harga. 

35 Penerimaan 
sarana/prasarana 

Mencakup data mengenai 
penerimaan sarana/prasarana. 

36 Evaluasi vendor  Evaluasi mengenai kinerja vendor 
37 Perwalian Mencakup data yang berkaitan 

dengan perwalian seperti nomor 
induk mahasiswa, nama, tahun 
akademik, semester, matakuliah, 
jumlah SKS, dosen pembimbing.  
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Matrix 1. Process / data class groupings 
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Penetapan Sasaran Jangka Panjang C                      

Penganalisaan Sumber Daya C                      

Pemilihan Strategi C                      

Evaluasi C C    C                 

Perencanaan anggaran  C    U                 

Pencarian sumber dana  C    U                 

Alokasi dana  C          U   U  U  U U   

Pencairan dana  U          U   U  U  U U   

Perencanaan kurikulum   C                    
Pengembangan kurikulum   C U            C       

Alokasi sumber daya dan penjadwalan   C U            U       

Perencanaan penelitian   C                    
Perencanaan pengabdian masyarakat   C                    
Evaluasi program akademik    C                   

Perencanaan penerimaan mahasiswa     C                  
Penyeleksian mahasiswa     C                  
Registrasi mahasiswa      C                 

Pengelolaan kegiatan akademik mahasiswa       U                

Perencanaan kegiatan mahasiswa        C               
Pengelolaan kegiatan mahasiswa        U               

Pengelolaan alumni     U    C C             

Pengembangan kerjasama         C C             
Evaluasi kegiatan mahasiswa        U U              

Pengadaan sarana dan prasarana           C U  C         
Pemeliharaan sarana dan prasarana           U            
Inventarisasi sarana dan prasarana            C U          
Penghapusan sarana dan prasarana             C          

Perencanaan kebutuhan SDM               C  C  U U   
Penerimaan dosen dan karyawan               U U U      
Pengembangan karir dosen/karyawan               U U U C U U   

Pemberhentian dosen/karyawan               U U U U     

Perencanaan kebijakan penelitian                   C    
Pencarian sumber dana program penelitian                   C    
Alokasi sumber daya dan penjadwalan                   U    

Evaluasi kegiatan penelitian                   U    

Perencanaan kebijakan pengabdian masyarakat                    C   

Pencarian sumber dana program pengabdian masyarakat                    C   

Alokasi sumber daya dan penjadwalan                    U   

Evaluasi kegiatan pengabdian masyarakat                    U   
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Abstrak 

Salah satu teknik penyerangan terhadap sebuah server adalah bruteforce authentication, yang mencoba segala 
kemungkinan username dan password agar dapat login kedalam server. Hal ini mengakibatkan bermunculan 
system yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan penyusup dengan menggunakan konsep Intrusion 
Detection System (IDS).Aplikasi pada penelitian ini, menggunakan metode Host Based Intrusion Detection 
System (HIDS). Parameter yang digunakan dalam melakukan pendeteksian penyusupan yaitu Ip Address, Port 
Address, String Invalid User dan batas jumlah kesalahan dalam proses authentication via protokol SSH. Aplikasi 
ini membantu TCPD dalam access control pada internet services. Aplikasi ini diimplementasikan dengan bahasa 
pemrograman BASH(Bourne Again Shell) pada bagian main engine serta  crontab dan TCPD sebagai aplikasi 
pendukung dalam penjadwalan eksekusi aplikasi dan management access control pada internet services. 
Pengujian pengembangan aplikasi ini dilaksanakan pengujian penyusupan jaringan. Pengujian Penyusupan 
jaringan menggunakan tools XHydra. Pengujian yang telah dilakukan dan menghasilkan kesimpulan yaitu 
membantu aplikasi TCPD dalam blocking access terhadap penyusup pada protokol SSH. 

 
Kata kunci : Bruteforce authentication, Host Based Intrusion Detection System (HIDS) dan Protokol SSH 
 
 
 
 
 
1. Pendahuluan 
 

Server dikatakan diserang oleh attacker via 
login protokol SSH adalah terdapatnya error login 
atau  kesalahan melakukan authentikasi via protokol 
SSH sebanyak n kali pada log authentikasi server.  

Untuk mengatasi masalah diatas, dibutuhkan 
sebuah perangkat yang mampu mendeteksi 
penyusupan dalam jaringan komputer yang dikenal 
dengan intrusion detection system (IDS).  

Salah satu IDS yang terkenal saat ini adalah 
Snort, IDS yang bersifat open source. Namun Snort 
hanya mampu melakukan pendeteksian serangan-
serangan melalui analisa dari paket-paket data yang 
lewat pada jaringan komputer dan jika terdapat 
keanehan pada suatu paket data maka dianggap 
sebagai sebuah penyerangan dengan memberikan 
peringatan kepada network administrator[1]. 
Pendeteksian sistem penyusupan secara host dikenal 
dengan nama Host Based Intrusion detection system 
(HIDS). HIDS hanya melakukan analisa terhadap 
log system apabila terjadi keadaan tidak normal atau 
penyusupan maka HIDS hanya memberikan 
peringatan kepada administrator[4]. 

Firewall juga menjadi solusi mengamankan 
server pada saat ini. Firewall adalah sebuah 
teknologi yang berbeda dari IDS, karena hanya 
digunakan sebagai filtering paket data yang berjalan 
pada jaringan [2]. 

 Keputusan untuk melakukan filtering 
firewall berdasarkan aturan-aturan yang 
didefenisikan oleh network administrator. Pada 
firewall tidak disertai dengan layanan authentikasi 
[3]. Sehingga mencegah serangan bruteforce 
authentication, Firewall belum dapat melakukannya. 
Batasan masalah dari penyusunan penelitian ini 
adalah :  
1. Menggunakan metode Host Based Intrusion 

detection system dengan menganalisa log 
authentifikasi. 

2. Parameter yang digunakan untuk pencegahan 
adalah IP address, string invalid user dan 
jumlah kesalahan melakukan authentication ke 
system. 

 
2. Landasan Teori 
 

No Makalah : 367
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Untuk mendukung pengembangan aplikasi, 
dibutuhkan landasan teori yang mendukung. 

 
2.1 Host Based Intrusion Detection (HIDS) 
 

Intrusion detection system (IDS) adalah 
perangkat yang memiliki kemampuan dalam 
melakukan pendeteksian terhadap serangan dan 
ancaman yang terjadi pada sebuah jaringan 
komputer baik secara lokal maupun yang sudah 
terkoneksi dengan internet.  

The National Institute of Standarts and 
Technologies (NIST) membagi IDS kedalam 
beberapa tipe berdasarkan events detected : 
1. Code Analysis 

Pendeteksian terhadap malicious activity 
dengan menganalisa program yang akan dieksekusi 
didalam system. 
2. Network Traffic Analysis 

Pendeteksian terhadap Network, Transport dan 
Aplikasi pada OSI Layer. 
3. Network Traffic Filtering 

Pendeteksian terhadap Traffic incoming dan 
outgoing setiap aplikasi pada system. 
4. Log Analysis 

Pendeteksian terhadap log system yang 
terdapat informasi mengenai informasi security 
seperti sukses dan gagalnya saat melakukan proses 
authentikasi serta perubahan terhadap security policy 
guna mendeteksi adanya aktifitas malicious. 
5. Netwok Configuration Monitoring 

Pendeteksian pada level physical Layer pada 
host terutama pada network interface, seperti wired, 
wireless, virtual private network (VPN) dan modem. 

HIDS merupakan salah satu intrusion detection 
system (IDS) yang mendeteksi penyusupan jaringan 
komputer. The National Institute of Standarts and 
Technologies (NIST) mendefenisikan bahwa HIDS 
melakukan monitoring terhadap karakteristik dan 
peristiwa yang mencurigakan yang terjadi pada 
suatu host. 

 

 
Gambar 1. Implementasi HIDS pada arsitektur 
jaringan komputer 

Penelitian ini lebih memfokuskan events 
detected berdasarkan log analysis, yaitu pada log 
authentikasi dengan menggunakan metode Host 
Based Intrusion Detection System (HIDS). 

 
 

2.2 Protokol Secure Shell (SSH) 
 
The National Institute of Standarts and 

Technologies (NIST) mendefenisikan bahwa Secure 

Shell (SSH) adalah suatu protokol dalam jaringan 
komputer yang mana seluruh traffic, mulai dari 
inisialisasi username hingga logout user, lalu lintas 
datanya terenkripsi. SSH juga dapat di sebut sebagai 
program remote login telnet yang terenkripsi. 

Contoh Log pada server yang menggunakan 
sistem operasi Linux yang menjadi target dari 
serangan bruteforce authentication. 

 

 
 

2.3 Bruteforce 
 
Pencarian string sering disebut string matching, 

yang memiliki konsentrasi pada pada pencarian 
substring (biasa disebut sebagai pattern) dari 
panjang sebuah string m (yang disebut sebagai text) 
dengan panjang n (dimana n ≥ m) [6]. Saat 
melakukan pencarian pola didalam sebuah string, 
dibutuhkan sebuah algoritma yang mampu 
menemukan pola dan mengetahui alamat dimana 
dan dalam urutan keberapa karakter tersebut. 
Banyak bermunculan algoritma yang digunakan 
untuk melakukan proses pencarian. Salah satu 
algoritma yang paling sering sederhana dalam 
pencarian text adalah algoritma bruteforce. 

Bruteforce attack diterjemahkan sebagai 
pencarian bruteforce untuk mencoba mendapatkan 
data yang terenkripsi dengan mencoba semua 
kemungkinan kunci yang ada [5]. Dibanyak kasus, 
keamanan chipper jadi bimbang jika bertemu 
dengan bruteforce. Serangan itu tergantung dari 
kekuatan block chipper atau panjang kunci dari 
beberapa algoritma. Tipikal serangan bruteforce 
adalah melibatkan pencarian key secara exhaustive 
yang setara dengan situasi yang mana ibaratnya 
seorang pencuri yang selalu mencoba kombinasi-
kombinasi kunci yang memungkinkan dalam 
membongkar sebuah brankas uang. 

 

 
Gambar 2. Siklus bruteforce 

Dec 27 06:08:08 pegasus sshd[29122]: 
Failed password for root from 
200.182.99.59 port 49515 ssh2 
Dec 27 06:08:08 pegasus sshd[29123]: 
Received disconnect from 200.182.99.59: 
11: Bye Bye 
Dec 27 06:08:12 pegasus sshd[29124]: 
pam_unix(sshd:auth): authentication 
failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh 
ruser= rhost=200.182.99.59  user=root 
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Berdasarkan gambar 1, diperoleh cara kerja 

algoritma bruteforce yaitu [5]: 
1. String Plain text di enkripsi menggunakan cipher 
key. 
2. Chipertext X menggunakan algoritma tertentu 
untuk mendapatkan enkripsinya. 
3. Misalkan kunci yang digunakan “Keytest” sebagai 
hasil dari algoritma untuk dekripsi. 
4. Kemudian diperoleh hasil “String test”. 
5. String asli dari plain text dibandingkan dengan 
“String test”. 

Jika ditemukan kesesuaian maka keytest 
menjadi kunci dan akhirnya algoritmapun 
terbongkar. Jika tidak, 1 bit dari keytest akan 
berubah dan sekali lagi stringtest akan degenerate 
kembali. 

XHydra adalah sebuah tool yang 
berbasiskan GUI (Graphical User Interface) yang 
berfungsi sebagai pemecah login password 
menggunakan  teknik bruteforce. Aplikasi ini 
mendukung berbagai protokol login seperti ssh2, 
cisco-enable, ftp, telnet dan aplikasi lainnya yang 
membutuhkan login kedalam systemnya. Aplikasi 
ini mendukung dictionary (kamus data), yaitu 
kumpulan dari kata-kata yang nantinya akan 
digunakan XHydra dalam menjalankan 
pekerjaannya. 

 
2.4 Bourne Again Shell (BASH) 
 

Shell adalah Command executive, artinya 
program yang menunggu perintah dari user, 
memeriksa sintak dari perintah yang diberikan, 
kemudian mengeksekusi perintah tersebut. Shell 
ditandai dengan prompt. Untuk level user biasa 
menggunakan prompt $ dan untuk superuser  
menggunakan prompt #.  Shell adalah user interface 
ke sistem operasi UNIX.  
 
2.5 Crontab  
 

Crontab adalah sebuah program penjadwalan 
yang terdapat pada operating system Linux dan 
Unix. Aplikasi ini dijalankan secara otomatis pada 
saat operating system operasi Linux dan Unix. 
Konfigurasi cron terdapat pada /etc/crontab. 
 
2.6 TCP Daemon (TCP Daemon) 
 

TCPD adalah program pada operating system 
Linux dan Unix yang berfungsi melakukan 
monitoring request terhadap fasilitas-fasillitas yang 
bergerak pada internet service seperti telnet, ftp, 
rlogin, ssh dan lainnya yang ingin  login ke 
computer. TCPD melakukan verifikasi data pada 
host access. Host access terdiri dari dua jenis file 
yaitu /etc/hosts.deny yang berguna menolak 
koneksi pada internet service tertentu dan 

/etc/hosts.allow memberikan access pada 
internet service tertentu. 
 
3. Analisa dan perancangan 
 

Analisa menjadi proses identifikasi masalah 
yang menjadi objek yang diselesaikan oleh sistem 
yang akan dibangun. 

 
3.1 Deksripsi umum aplikasi 

 
Deskripsi umum merupakan pengambaran 

secara umum dari cara kerja dari aplikasi yang akan 
dibangun. Aplikasi yang akan dibangun adalah 
aplikasi yang memiliki kemampuan dalam 
pendeteksian adanya penyusupan didalam jaringan 
komputer secara pendekatan host.  

 

 
Gambar 3. Deskripsi umum aplikasi 

 
Deskripsi umum aplikasi dapat diuraikan 

secara singkat, yaitu: 
1. Hacker menetapkan target yang akan 

diserang, kemudian mulai melakukan 
serangan bruteforce authentication via 
protokol SSH terhadap server yang menjadi 
targetnya tersebut. 

2. Bruteforce Prevention merupakan aplikasi 
yang memiliki peranan penting dalam 
proses authentikasi via protokol SSH.  

Fungsi dari aplikasi yang akan dibangun 
meliputi pengecekkan terhadap file log authentikasi 
pada server selang waktu tertentu dengan bantuan 
TCPD. Jika ditemukan pada file log authentikasi, 
dimana suatu host melakukan authentikasi secara ssh 
dan melakukan kesalahan sebanyak x kali, maka 
aplikasi melakukan pencatatan IP Address pada file 
system pada server. 
 
3.2 Analisa metode yang digunakan 
 

Admin melakukan input data berupa 
jumlah kesalahan yang diizinkan untuk IP address 
saat melakukan login via protokol SSH sebanyak x 
kali. Kemudian admin menentukan waktu 
berjalannya aplikasi dengan melakukan penjadwalan 
aplikasi pada crontab. Misalkan admin melakukan 
penjadwalan aplikasi setiap y menit, Maka setiap x 
menit akan melakukan pengecekkan log 
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authentikasi. Jika ditemukan kesalahan dari sebuah 
IP Address dalam melakukan login sebanyak x kali 
seperti username tidak ditemukan. Maka aplikasi 
akan mencatat IP Address tersebut kedalam file 
/etc/hosts.deny kemudian aplikasi berhenti. Dan 
jika tidak ditemukan kesalahan pada log autentikasi 
maka aplikasi akan berhenti dan menunggu selang 
waktu berikutnya untuk dieksekusi kembali. 
Kemudian TCPD melakukan pengecekan terhadap 
file /etc/hosts.deny dan /etc/hosts.allow jika 
ditemukan format konfigurasi maka dilakukan 
access control dalam kasus ini akan dilakukan 
blocking access. Skema aplikasi dapat dilihat pada 
flow chart dibawah ini : 
 

 
Gambar 4. Flowchart System 

 
3.3 Analisa fungsional 
 

Analisa fungsional menggunakan konsep Data 
Flow Diagram dan Context Diagram. 
 
3.3.1 Context Diagram 
 

Context Diagram merupakan gambaran umum 
dari proses aplikasi yang akan dibangun. 
 

 
Gambar 5. Context Diagram 

 
 
 
 
 
3.3.2 Data Flow Diagram 

 
Data flow diagram menjelaskan secara 

terperinci setiap proses yang terjadi didalam context 
diagram. 
 

 
Gambar 6. Data Flow Diagram 

 
Tabel 1. Keterangan Proses Data Flow Diagram 

 
N
O

Nama 
Proses 

Masuk
an 

Kelu
aran 

Deskripsi 

1 Jumlah_
kesalaha
n 

Dt_bata
san_jum
lah_kes
alahan 

- Proses 
mendefenisikan 
jumlah 
kesalahan yang 
diizinkan 

2 Cek_log Info_lo
g_secur
e 

- Proses untuk 
membaca log 
authentikasi 

3 Tuli_ip_
address 

- Dt_ip
_addr
ess 

Proses untuk 
penulisan pada 
file hosts.deny 

 
Tabel 2. Keterangan Aliran Data 

 
N
O 

Nama Deskripsi 

1 Dt_batasan_ju
mlah_kesalaha
n 

Data yang digunakan untuk 
mendefinisikan jumlah 
kesalahan login yang 
diizinkan 

2 info_log_secur
e 

informasi yang digunakan 
untuk menganalisa status 
authentikasi 

3 Dt_ip_address Data berupa IP Address yang 
telah ditetapkan oleh aplikasi 
sebagai tindakan penyerangan 

4 Dt_protokol Data berupa protokol SSH  
 
3.4 Perancangan Aplikasi 
 

Tahap perancangan aplikasi berguna agar 
proses implementasi yang akan dilakukan sesuai 
dengan analisa aplikasi. Perancangan aplikasi 
dibangun secara prosedural. 
 
3.4.1 Perancangan Prosedural 
 

Perancangan prosedural merupakan 
perancangan pseudocode untuk setiap proses 
didalam aplikasi. 

1. Pseudocode proses batasan jumlah 
kesalahan 
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2. Pseudocode proses cek log authentikasi 
 

 
 

3. Pseudocode proses tulis IP Address 
 

 
 
4. Implementasi dan pengujian 
 

Setelah melakukan analisa dan perancangan, 
maka selanjutnya adalah mulai melakukan proses 
implementasi dan pengujian aplikasi. 
 
4.1 Implementasi Aplikasi 
 

Tahapan implementasi merupakan tahapan 
penerjemahan dari pseudocode menjadi sebuah 
aplikasi. Aplikasi yang akan dibangun menggunakan 
bahasa pemrograman bash dan beberapa aplikasi 
pendukung yang terdapat pada system operasi linux, 
seperti Crontab dan TCPD. 

 

 
Gambar 7. Implementasi aplikasi 

 
Pada proses implementasi terdapat dua bagian 

utama dalam pengembangan aplikasi ini. Berikut 

deskripsi implementasi aplikasi yang telah 
dilaksanakan, yaitu: 
1. Implementasi Engine, adalah inti dari tahapan 

pengembangan aplikasi. pada tahap ini terdapat 
beberapa sub bagian, sebagai berikut: 
a. Cek_Log adalah implementasi pengecekan 

error login pada log authentikasi. 
b. Tulis_IP_Address adalah implementasi data 

yang dihasilkan ketika proses pengecekan 
log authentikasi terdapat error login. 

2. Implementasi Support Application 
a. Crontab  adalah aplikasi management 

waktu ekeskusi dari sebuah aplikasi. 
crontab berjalan disisi server. 

b. TCPD adalah aplikasi management access 
control internet service pada komputer. 

 
4.2 Batasan Implementasi 
 
Batasan implementasi pada penelitian ini adalah: 
1. Menggunakan bahasa pemrograman Bash 

sebagai main engine untuk proses kerja 
aplikasi. 

2. Menggunakan Crontab dan TCPD sebagai tool 
untuk mendukung aplikasi yang dibangun. 

3. Objek pengecekan error login adalah log 
authentikasi. 
 

4.3 Hasil Implementasi 
 

Hasil implementasi adalah aplikasi yang 
memberikan output IP Address dan protokol SSH 
pada file hosts.deny yang melakukan bruteforce 
authentication. 
 
4.4 Pengujian aplikasi 
 

Proses pengujian aplikasi dapat digambarkan 
pada gambar 8. 
 

 
Gambar 8. Pengujian Aplikasi 

 
Rincian penjelasan gambar pengujian, dapat 

dilihat pada uraian dibawah ini, sebagai berikut : 
1. Hacker mencoba melakukan penyerangan 

bruteforce authentication pada  server yang 
berada di lingkup network. 

2. Bruteforce Prevention merupakan aplikasi 
utama yang memegang kendali terhadap 
keamanan login pada server.  

tulis_ip_address() 
{ 
count= "Invalid user"   
ip=ip 
already=false 
if already = false then 
if count > 
jumlah_kesalahan then 
write ip 
endif  
endif 
} 

Cek_log() 
{ 
jumlah_kesalahan 
find "Invalid user"  
while 
read i 
do 
tulis_ip_address 
done 
} 

Jumlah_kesalahan() 
{ 
Jumlah_kesalahan=”1” 
} 
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Bruteforce Prevention memiliki beberapa tugas, 
yaitu: 

a. Menganalisa log authentikasi pada server 
secara berkala. 

b. Melakukan penulisan IP Address dan 
protokol SSH pada file konfigurasi sistem 
/etc/hosts.deny. 

3. Runut peristiwa pengujian penyerangan, 
sebagai berikut : 
a. Hacker melakukan penyerangan terhadap 

server pada network sebanyak x kali 
dengan metode bruteforce authentication. 

b. Aplikasi melakukan pengecekan terhadap 
file log authentikasi secara berkala dan 
melakukan analisa bila terdapat error login 
sebanyak x kali yang dilakukan oleh sebuah 
IP address, serta akan melakukan penulisan 
IP Address dan protokol SSH pada file 
konfigurasi pada server, /etc/hosts.deny. 

c. TCPD akan melakukan pengecekkan 
terhadap file /etc/hosts.allow dan 
/etc/hots.deny, jika ditemukan pada salah 
satu file maka akan dilakukan access 
control dalam peristiwa diatas maka yang 
access control yang dilakukan adalah 
blocking access. 

 
Tabel 3. Hasil pengujian 

 
 
4.5 Kesimpulan Pengujian 
 
Hasil pengujian sistem yang telah dilakukan 
diperoleh kesimpulan : 

Penyusupan pada server via login protokol 
SSH dapat dideteksi, dianalisa dan melakukan 
penulisan IP address pada file konfigurasi server 
yaitu /etc/hosts.deny dan selanjutnya akan 
dilakukan access control oleh TCPD berupa 
blocking access. 
 
5. Kesimpulan dan Saran 
 

Kesimpulan yang didapat pada pembangunan 
aplikasi yang telah dilaksanakan yaitu Bruteforce 
Prevention melakukan analisa log authentikasi 
secara berkala melalui bantuan crontab. Serta 

melakukan penulisan IP address pada file 
/etc/hosts.deny yang merupakan file pendukung 
dari TCPD, jika ditemukan host dengan jumlah 
kesalahan lebih dari batas jumlah kesalahan pada 
Bruteforce Prevention yang telah dideklarasikan. 
Aplikasi ini mengintegrasikan metode Host Based 
Intrusion Detection System (HIDS) dan membantu 
TCPD dalam menjalankan fungsinya dalam hal 
access control dalam pencegahan bruteforce 
authentication.  

Berdasarkan kesimpulan yang telah 
dipaparkan, saran untuk pengembangan aplikasi 
selanjutnya adalah jika host yang telah didefenisikan 
pada file konfigurasi hosts.deny masih tetap 
melakukan penyerangan bruteforce authentication 
terhadap server, maka server tidak perlu lagi 
mencatat aktifitas authentikasi dari host tersebut 
pada log authentikasi. 
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Abstrak 

Beberapa perusahaan skala kecil dan menengah yang bergerak dibidang pendistribusian produk masih memiliki 
sistem pendistribusian produk yang sederhana. Beberapa perusahaan distribusi tersebut cenderung menggunakan 
push distribution system dan pendekatan penjadwalan distribusi yang sederhana. Dalam push distribution 
system, keputusan untuk melakukan resupply (pemesanan ulang) berada di tangan retailer sehingga perusahaan 
distribusi harus benar-benar proaktif dalam melakukan penawaran produk mereka kepada retailer. Sedangkan 
dalam pendekatan penjadwalan distribusi yang sederhana, perusahaan distribusi cenderung mengelompokkan 
retailer ke dalam sejumlah cluster (kelompok) berdasarkan kedekatan geografis dengan asumsi bahwa setiap 
retailer dalam satu cluster memiliki waktu siklus resupply yang sama. Akibatnya, perusahaan distribusi 
cenderung tidak dapat menjaga service level tetap tinggi untuk dapat melayani sejumlah retailer yang 
diperkirakan telah stock out. Permasalahan tersebut lebih dikenal dengan istilah Inventory Routing Problem 
(IRP). Penelitian ini mengembangkan suatu Sistem Pendukung Keputusan (Decision Support Systems/DSS) 
berbasis simulasi yang dibutuhkan untuk mendukung pemecahan permasalahan IRP yang akan memberikan 
solusi feasible suboptimal yang dapat dijadikan dasar pembuatan keputusan  mengenai kapan distribusi 
dilakukan? berapa banyak harus didistribusikan? dan melalui rute yang mana? Tujuan dari pengambilan 
keputusan tersebut adalah untuk meminimasi biaya distribusi rata-rata selama horizon waktu perencanaan tanpa 
menyebabkan persediaan pada retailer stock out atau menjaga service level tetap tinggi. 

Kata Kunci:  Decision Support Systems/DSS, Inventory Routing Problem (IRP), resupply, cluster, demand, 
solusi feasible suboptimal 

 

1. Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi informasi memiliki peranan penting 
dalam aktivitas manusia, terutama sebagai 
fasilitator utama bagi kegiatan-kegiatan bisnis. 
Alasan yang paling umum terhadap penggunaan 
teknologi informasi adalah adanya kebutuhan untuk 
mempertahankan dan meningkatkan posisi 
kompetitif, mengurangi biaya, meningkatkan 
fleksibilitas, dan tanggapan. Teknologi informasi 
juga dapat mempengaruhi proses pengembangan 
strategi pemasaran karena teknologi informasi 
memberikan lebih banyak informasi kepada 
manajer melalui pemakaian sistem pengambilan 
keputusan (Decision Support Systems/DSS) dalam 
suatu perusahaan. 

Beberapa perusahaan skala kecil dan menengah 
yang bergerak dibidang pendistribusian produk 
yang masih belum memiliki armada transportasi 
yang memadai. Sistem pendistribusian produk yang 
umumnya digunakan oleh beberapa perusahaan 

distribusi tersebut adalah push distribution system 
dan pendekatan penjadwalan distribusi yang 
sederhana. Dalam push distribution system, 
keputusan untuk melakukan resupply (pemesanan 
ulang) berada di tangan retailer. Dalam hal ini, 
perusahaan distributor harus benar-benar proaktif 
dalam melakukan penawaran produk mereka 
kepada retailer. Sedangkan dalam pendekatan 
penjadwalan distribusi yang sederhana, perusahaan 
distribusi cenderung mengelompokkan retailer ke 
dalam sejumlah cluster (kelompok) berdasarkan 
kedekatan geografis dengan asumsi bahwa setiap 
retailer dalam satu cluster memiliki waktu siklus 
resupply yang sama. Pada kenyataannya, setiap 
retailer dalam satu cluster belum tentu memiliki 
waktu siklus resupply yang sama karena setiap 
retailer memiliki karakteristik demand (permintaan) 
yang berbeda-beda. 

Sistem pendistribusian dengan asumsi yang 
sederhana tersebut belum cukup dijadikan sebagai 
dasar dalam menganalisa karakteristik demand 
pada setiap retailer. Akibatnya, perusahaan 
distribusi cenderung tidak dapat menjaga service 

No Makalah : 368 
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level tetap tinggi untuk dapat melayani sejumlah 
retailer yang diperkirakan telah stock out. Dalam 
satu kali siklus distribusi pada suatu cluster, 
perusahaan distribusi seringkali tidak mampu 
melayani semua retailer yang ada pada cluster 
tersebut karena kendala waktu dan kapasitas 
angkut. Sehingga retailer yang belum dilayani akan 
dilayani pada waktu siklus berikutnya, yaitu  2 
minggu berikutnya. Dengan penjadwalan yang 
sederhana tersebut, kemungkinan yang akan sering 
terjadi adalah retailer yang belum terlayani adalah 
retailer yang telah mengalami stock out, dan retailer 
yang didatangi justru belum memerlukan 
penambahan persediaan produk mereka. 

Permasalahan pendistribusian produk di atas 
dikenal dengan istilah Inventory Routing Problem 
(IRP). Dalam sistem IRP, resupply akan 
dijadwalkan berdasarkan continuous review dengan 
menganalisis reorder point yang dialami retailer 
pada setiap cluster kemudian merencanakan 
penjadwalan distribusi dan menentukan rute terbaik 
untuk dapat ditempuh dengan waktu siklus yang 
lebih singkat. Berdasarkan keadaan tersebut, maka 
perlu dikembangkannya suatu prototipe DSS 
berbasis simulasi yang akan membantu pihak 
distributor dalam menentukan rute terbaik (best 
route) yang akan dilalui sesuai dengan selama 
horizon waktu perencanaan sesuai dengan jadwal 
yang telah ditetapkan. Dengan adanya prototipe 
DSS ini diharapkan dapat memberikan keputusan 
feasible (nyata) suboptimal bagi pihak distributor 
dan dapat dijadikan dasar dalam pembuatan 
keputusan dalam menentukan kapan distribusi 
dilakukan? Berapa banyak produk yang harus 
didistribusikan kepada retailer? Dan rute mana 
yang akan dilalui? Dengan kata lain, output 
(keluaran) dari DSS ini adalah perencanaan 
penjadwalan distribusi selama horizon waktu 
perencanaan sehingga waktu dan sumber daya yang 
ada dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya 
agar distributor dapat menjaga service level tetap 
tinggi. 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk 
menghasilkan rancangan prototipe sistem 
pendukung keputusan (Decision Support System) 
untuk perusahaan distribusi skala kecil dan 
menengah sehingga dapat membantu para 
distributor dalam melakukan perencanaan 
penjadwalan distribusi guna mengetahui waktu 
proses distribusi dimulai, banyaknya produk yang 
didistribusikan pada masing-masing retailer dan 
rute distribusi yang akan dilalui. 

1.3 Perumusan Masalah 

Sistem pendistribusian produk pada perusahaan 
distribusi skala kecil dan menengah masih 
dijalankan dengan asumsi yang sederhana sehingga 
belum cukup dijadikan sebagai dasar dalam 
menganalisa karakteristik demand pada setiap 
retailer. Untuk permasalahan IRP tersebut, perlu 
dibuat suatu rancangan prototipe sistem pendukung 
keputusan untuk perusahaan distribusi skala kecil 
dan menengah yang dapat membantu para 
distributor dalam memperoleh tiga solusi 
suboptimal berupa perencanaan mengenai: 

1) kapan waktu distribusi dimulai, 

2) berapa banyak produk akan didistribusikan 
pada masing-masing retailer, dan  

3) rute distribusi mana saja yang akan dilalui? 

 

2. Tinjauan Pustaka 

2.1 Sistem Pendukung Keputusan (Decision 
Support System) 

Little (1970) mendefinisikan DSS sebagai 
sekumpulan prosedur berbasis model untuk data 
pemrosesan dan penilaian guna membantu para 
manajer mengambil keputusan. Moore dan Chang 
(1980) mendefinisikan DSS sebagai sistem yang 
dapat diperluas untuk mampu mendukung analisis 
data ad hoc dan pemodelan keputusan, berorientasi 
terhadap perencanaan masa depan, dan digunakan 
pada interval yang tidak regular dan tidak 
terencana. Bonczek, dkk (1980) mendefinisikan 
DSS sebagai sistem berbasis komputer yang terdiri 
dari tiga komponen yang saling berinteraksi: sistem 
bahasa (mekanisme untuk memberikan komunikasi 
antara pengguna dan komponen DSS lain), sistem 
pengetahuan (repositori pengetahuan domain 
masalah yang ada pada DSS entah sebagai data 
atau sebagai prosedur), dan sistem pemrosesan 
masalah (hubungan antara dua komponen lainnya, 
terdiri dari satu sistem atau lebih kapabilitas 
manipulasi masalah umum yang diperlukan untuk 
pengambilan keputusan). [4] 

 

2.2 Pembangkitan Random Number Generator 
(RNG) Dengan Algoritma Prime Modulus 
Linear Congruential Generators 
(PMMLCGs) 

Simulasi dari suatu sistem atau proses memerlukan 
suatu metode pembangkitan atau angka-angka yang 
dihasilkan secara random dalam horizon waktu 
yang ditentukan mengandung unsur deterministik. 
Pemunculan angka-angka secara random (random 
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number) yang digunakan pada proses 
pembangkitan diperoleh dari algoritma yang 
menghasilkan suatu angka sebagai penentu bagi 
random number berikutnya, dan demikian 
seterusnya. Metode pembangkitan yang digunakan 
ini dikenal dengan istilah Prime Modulus 
Multiplicative Linear Congruential Generators 
(PMMLCGs). PMMLCGs merupakan suatu 
metode yang digunakan untuk menghasilkan 
urutan-urutan atau sequence dari angka-angka 
sebagai hasil dari perhitungan dengan computer 
yang diketahui distribusinya sehingga angka-angka 
tersebut muncul secara random dan digunakan 
terus-menerus. 

Rumusan matematis yang digunakan dalam urutan 
(sequence), PMMLCGs didefinisikan sebagai 
berikut. 

Zi = (a . Zi-1 + c)(mod m)     (1) 

Keterangan: 

Zi = angka random number yang baru 

Zi-1 = angka random number yang lama 

m = angka modulus 

a = angka konstan yang bebas (multiplier) 

c = angka konstan yang bersyarat (increment) 

 

2.3 Pembangkitan Random Variates  

Pendekatan umum pembangkitan random variates  
adalah dengan metode inverse-transform. Metode 
inverse-transform dapat digunakan untuk distribusi 
diskrit, dimana pembangkitan beberapa random 
variate diskrit ini memiliki range nilai yang 
terbatas. Metode invers-transform lebih sesuai 
digunakan pada kasus secara kontinu. Dalam 
probabilitas distribusi ini terdapat density function 
f(x) yang dikenal dengan probability density 
function (pdf). Density function f(x) dari random 
variable merupakan peluang relatif yang dapat 
digunakan dalam pengamatan untuk range yg 
berbeda. Adapun jenis pembangkitan random 
variates kontinu yang digunakan, yaitu Discrete 
Uniform, Normal, dan Exponential.[3] 

 

2.4 Optimasi Rute Tour Kendaraan Dengan 
Algoritma Farthest Insertion 

Salah satu algoritma dari pendekatan heuristik 
(insertion heuristic) yang dapat diaplikasikan untuk 
pencarian rute tour kendaraan yaitu algoritma 

farthest insertion untuk dapat menentukan jarak 
minimal suatu lokasi tour maksimal dari titik-titik 
(node) yang di input ke dalam peta secara 
geografis.  

3. Metodologi 

Adapun metodologi yang digunakan dalam 
perancangan sistem pendukung keputusan ini, yaitu 
formulasi masalah dengan melihat kebutuhan 
sistem pada beberapa perusahaan distribusi produk. 
Setelah itu melakukan studi literatur dengan 
mempelajari pemodelan yang dibutuhkan dalam 
perancangan. Kemudian melakukan perancangan 
konseptual DSS yang akan dibangun. 

 

4. Pembahasan 

4.1 Perancangan Pembangkitan Random 
Number Untuk Demand, Transportasi dan 
Pelayanan 

 
Perancangan DSS ini menggunakan tiga konsep 
model random variate, yaitu uniform, exponential, 
dan normal sebagaimana yang diuraikan di bawah 
ini.  

a) Uniform 

Model uniform digunakan sebagai model awal 
dengan probabilitas distribusi [0,1] dalam proses 
pembangkitan random variates.  

b) Exponential 

Model exponential digunakan untuk 
memperkirakan demand yang terjadi pada setiap 
retailer dengan pembangkitan random number 
sesuai dengan parameter yang telah ditetapkan. 
Asumsi ini diambil mengikuti pola permintaan 
konsumen yang semakin berkurang dengan 
semakin berkurangnya produk pada rak display 
retailer. Berikut ini merupakan nilai parameter 
yang ditentukan untuk pembangkitan demand tiap 
retailer. 

Zi = (a . Zi  - 1 +  c)(mod m)   (2)

Ui = Zi / m (3) 

Ei = b * ln (Ui) (4) 

c) Normal 

Model normal digunakan untuk mengasumsikan 
kecepatan transportasi dan waktu pelayanan dari 
sejumlah retailer. Asumsi ini diambil dengan acuan 
bahwa rata-rata kecepatan transportasi atau waktu 
pelayanan dan masing-masing nilai simpangan 
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tersebut menjadi parameter penentu dalam 
menentukan karakteristik kecepatan transportasi 
atau waktu pelayanan tiap retailer. Pembangkitan 
random variate untuk kecepatan transportasi dan 
waktu pelayanan dapat ditentukan sebagai berikut. 

- Kecepatan transportasi 
Kecepatan transportasi dibangkitkan dengan 
rumusan sebagai berikut. 

 X’ = µT + σT X        (5) 

Keterangan:   

µT =  nilai rata-rata kecepatan transportasi  

σT = simpangan rata-rata dengan nilai 
konstanta positif bebas  

- Waktu pelayanan 
Waktu pelayanan dibangkitkan dengan 
rumusan sebagai berikut. 

 X’ = µS + σS X                       (6)                       

Keterangan:  

µS =  nilai rata-rata waktu pelayanan  

σS = simpangan rata-rata dengan nilai 
konstanta positif bebas 

4.2 Perancangan Konseptual DSS 
Adapun alur proses diagram alir DSS pada Gambar 
1 diuraikan sebagai berikut. 

 

Gambar 1 Diagram Alir DSS 

Adapun alur proses diagram alir DSS pada Gambar 
1 di atas diuraikan sebagai berikut. 

Program dimulai dengan inisialisasi parameter, 
yaitu hari (H) pertama, wilayah distribusi (Cd) 
pertama, serta waktu kerja (Wk), jumlah hari per 
siklus (Hc), dan jumlah wilayah (Ct) yang telah 
ditetapkan. sesuai dengan kebutuhan perusahaan 
distribusi yang bersangkutan. membangkitkan 
demand untuk setiap retailer pada hari (H) pertama, 
wilayah distribusi (Cd) pertama, serta waktu kerja 
(Wk), jumlah hari per siklus (Hc), dan jumlah 
wilayah (Ct) yang telah ditetapkan sesuai dengan 
kebutuhan perencanaan depot.  

Jika diketahui terdapat satu atau lebih retailer yang 
telah mencapai reorder point, maka selanjutnya 
akan dilakukan perhitungan replenishment total 
dari keseluruhan retailer yang mencapai reorder 
point tersebut sehingga depot dapat menentukan 
rute tour optimal yang akan dilalui depot. Waktu 
transportasi (Wt) dan waktu pelayanan (Wp) akan 
dibangkitkan dengan model normal. Masing-
masing dari hasil pembangkitan tersebut digunakan 
untuk menghitung total waktu transportasi dan total 
waktu pelayanan sehingga diketahui jumlah waktu 
distribusi (Wd = Wt+Wp) yang diperlukan. Hasil 
perhitungan tersebut disesuaikan dengan waktu 
kerja. Jika waktu distribusi (Wd) melebihi waktu 
kerja (Wk), maka retailer dengan jumlah stockout 
terkecil akan dikeluarkan dari penjadwalan dan 
program akan kembali mencari rute tour. Namun 
jika waktu distribusi (Wd) kurang dari atau sama 
dengan waktu kerja (Wk), maka ongkos distribusi 
diperhitungkan sesuai dengan biaya per ruas yang 
telah ditetapkan depot. 

Jadwal distribusi untuk wilayah Cd dan hari H 
disimpan, kemudian program akan mengecek 
jumlah hari (H) yang telah berdistribusi terhadap 
jumlah hari per siklus (Hc). Namun jika tidak 
terdapat retailer yang mencapai reorder point, 
maka program akan mengecek jumlah hari (H) 
yang telah berdistribusi terhadap jumlah hari per 
siklus (Hc). Jika hari (H) tidak melebihi atau sama 
dengan jumlah hari per siklus (Hc), maka distribusi 
dilanjutkan pada hari berikutnya (H = H+1) dan 
program akan membangkitkan demand kembali. 
Jika hari (H) telah lebih dari atau sama dengan 
jumlah hari per siklus (Hc) dan diketahui wilayah 
distribusi (Cd) tidak melebihi atau sama dengan 
jumlah wilayah (Ct) yang telah ditetapkan, maka 
penjadwalan disribusi akan dilanjutkan untuk 
wilayah distribusi (Cd) berikutnya (Cd = Cd+1), 
waktu distribusi dimulai hari pertama kembali (H = 
1), dan demand dibangkitkan kembali untuk 
mencari retailer yang diperkirakan mencapai 
reorder point selanjutnya. Demikian seterusnya 
hingga semua wilayah distribusi dijadwalkan untuk 
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pelaksanaan distribusi. Jika hari (H) telah lebih dari 
atau sama dengan jumlah hari per siklus (Hc) dan 
diketahui wilayah distribusi (Cd) telah melebihi 
atau sama dengan jumlah wilayah (Ct) yang telah 
ditetapkan, seluruh hasil penjadwalan akan 
ditampilkan. Jika semua proses telah selesai 
dijalankan, data akhir akan disimpan. Program 
simulasi akan berakhir jika jumlah hari simulasi 
telah mencapai horizon waktu perencanaan yang 
telah ditetapkan. 

Berdasarkan flowchart dan uraian dari diagram alir 
DSS di atas, maka berikut ini diuraikan pula 
subflowchart sistem yang menggambarkan proses 
yang lebih spesifik dari setiap modul di atas. 

a) Subflowchart dari modul pembangkitan 
demand setiap retailer 

Gambar 2 berikut ini merupakan subflowchart dari 
alur proses pembangkitan demand dan dapat 
diuraikan sebagai berikut.  

Pembangkitan dimulai dengan mendeklarasikan 
variabel a, b, c, dan m serta menginisialisasi 
variabel zi, ui, ei. Nilai dari setiap variabel yang 
telah dideklarasikan (a, b, c, m dan jumlah random 
number) dimasukkan sesuai dengan nilai yang telah 
ditetapkan. Dengan nilai tersebut, zi[i] 
dibangkitkan sehingga menghasilkan sejumlah 
random number sesuai dengan banyaknya random 
number yang akan dibangkitkan. 

Gambar 2 Subflowchart Modul Pembangkitan 
Demand Setiap Retailer 

Hasil dari zi[i] akan diteruskan untuk dilakukannya 
pembangkitan terhadap ui[i]. Demikian seterusnya 
sehingga ui[i] juga digunakan untuk pembangkitan 
random number ei[i]. Random number yang 
diperoleh dari ei[i] ini digunakan sebagai 
pengurang terhadap stok awal retailer i. Proses 
pembangkitan selesai saat sejumlah random 
number ei[i] diperoleh untuk didistribusikan pada 
setiap retailer i dan update persediaan retailer i 
selama horizon waktu yang telah ditetapkan. 

b) Subflowchart dari modul cari rute tour 

Gambar 3 berikut ini merupakan subflowchart dari 
alur proses mencari rute tour minimal untuk tiap 
cluster. 

 

Gambar 3 Subflowchart Modul Cari Rute Tour 

Proses dimulai dengan mengumpulkan sejumlah 
retailer yang mencapai reorder point. Hasil 
perhitungan jarak antar retailer tiap ruas rute dibaca 
untuk digunakan dalam penentuan retailer dengan 
jarak terdekat. Selanjutnya, sebuah list dibuat dan 
meletakkan depot pada baris pertama (line 1). 
Sebuah retailer dipilih secara acak dan diletakkan 
pada baris kedua (line 2) sebagaimana prosedur 
iterasi 1 dari sebuah prosedur penentuan rute 
dijalankan. Demikian seterusnya retailer yang 
belum masuk akan dipilih secara acak. Dengan 
membaca hasil perhitungan jarak antar retailer tiap 
ruas, retailer diletakkan dalam list dengan 
menyisipkan retailer tersebut di antara dua retailer 
lain dengan jarak terdekat sehingga menghasilkan 
urutan rute tour. Proses mencari rute tour selesai 
jika semua retailer telah masuk dalam list. 

c) Subflowchart dari modul perhitungan 
waktu transportasi (Wt) 

Seperti yang terlihat pada Gambar 4, proses 
perhitungan waktu transportasi diawali dengan 
mengambil nilai array jarak tiap ruas rute yang 
telah dihasilkan pada modul perhitungan jarak tiap 
ruas rute sebelumnya. Selanjutnya, sejumlah 
random number berupa kecepatan transportasi yang 
telah dihasilkan pada modul pembangkitan 
kecepatan transportasi tersebut didistribusikan pada 
masing-masing hasil perhitungan matrik jarak. 
Sehingga waktu transportasi antara depot dengan 
retailer dan antar retailer dapat diketahui dengan 
rumusan jarak tiap ruas rute dibagi dengan 
kecepatan transportasi. Hasil perhitungan matrik 
waktu transportasi tersebut ditampilkan pula pada 
stringgrid. Waktu transportasi tersebut digunakan 
sebagai salah satu variabel untuk menentukan 
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waktu distribusi (Wd). Proses perhitungan waktu 
transportasi selesai jika waktu transportasi tiap ruas 
rute telah diperoleh. 

 

Gambar 4 Subflowchart Modul Perhitungan 
Waktu Transportasi 

 
d) Subflowchart dari modul pembangkitan 
waktu pelayanan (Wp) 
Seperti yang terlihat pada Gambar 5, pembangkitan 
dimulai dengan mendeklarasikan variabel µS, σS 
dan X. Nilai µS ditentukan sebagai rata-rata waktu 
pelayanan retailer yang dibutuhkan, sedangkan 
nilai σT ditentukan sebagai besar simpangan waktu 
pelayanan tersebut. Kemudian bangkitkan rumusan 
X’ dengan parameter Pdf pelayanan dan nilai X 
diperoleh dari random number ui[i] berdistribusi 
normal. Perolehan data waktu pelayanan tersebut 
disimpan dan digunakan untuk perhitungan waktu 
pelayanan pada prosedur selanjutnya. Hasil 
pembangkitan waktu pelayanan tersebut digunakan 
sebagai salah satu variabel untuk menentukan 
waktu distribusi (Wd). 

 

Gambar 5 Subflowchart Pembangkitan Waktu 
Pelayanan 

5. Penutup 

Adapun kesimpulan berdasarkan hasil analisa 
adalah sebagai berikut. 

1. DSS Distribusi Produk menghasilkan suatu 
perencanaan penjadwalan distribusi untuk satu 
horizon waktu perencanaan dari hasil 
pembangkitan secara otomatis guna 
mengetahui waktu proses distribusi, banyaknya 
produk yang didistribusikan pada masing-
masing retailer dan rute distribusi yang akan 
dilalui. 

2. Jika setiap ruas retailer tersebut dapat terlayani 
lebih cepat, maka dalam satu hari perusahaan 
distribusi dapat melayani retailer lebih banyak. 
Dengan kata lain, keuntungan yang diperoleh 
adalah target produk untuk didistribusikan 
lebih banyak, kinerja karyawan dapat semakin 
ditingkatkan, dan keuntungan pemasukan 
retailer baru dapat semakin besar. 
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Abstrak 

Learning can be done anywhere and anytime. This can be done because the development of information and 
communication technology. The growths of mobile phone users also have a role in changing the learning styles 
of students from the desktop-based to mobile-based. Existing e-learning technologies seem to be passive because 
just wait until the student or teacher to login. The design of aggressive Learning Management System (LMS) is 
aimed to provide notification to users when there are additions, updates, and removal of material in the form of 
courses, forums, chat, wiki or other material. Notification will be sent as a Short Message Service (SMS), Really 
Simple Syndication (RSS) and electronic mail (e-mail) to users. The design of this system will use a simple web 
service technology to make communication between the LMS server in the web hosting with SMS server 
residing on the local computer. 
 
Keywords: e-learning, aggressive, notification, webservice 
 
 
 
1. Pendahuluan 
 

Sebagian besar sistem pembelajaran yang telah 
dikembangkan selama dekade terakhir telah client 
arsitektur atau terpusat dan berbasis server. Yang [2] 
mencirikan pendekatan ini sebagai analog kepada 
siswa-guru dan repositori-sentris, yang 
mencerminkan sekolah di mana guru kelas bertindak 
sebagai konten produsen dan mahasiswa sebagai 
konsumen konten. Sejak akhir 1960-an, telah ada 
logaritmik peningkatan penggunaan telepon seluler 
[1]. Lebih dari 90% dari siswa Finlandia [3] dan 
Irlandia siswa [4], misalnya, telepon seluler sendiri. 
Sebuah stabil bunga telah muncul untuk 
menggunakan teknologi mobile di pendidikan 
[5],[6]. 

Dalam lingkungan pendidikan, siswa sering 
pindah dari satu tempat ke tempat [7], namun 
telepon seluler mereka selalu dalam jaringan dan 
aktif [1]. Menggunakan ponsel sebagai alat 
pembelajaran interaktif telah mendapatkan 
dukungan teknis dan keuangan karena mayoritas 
siswa memiliki perangkat keras yang diperlukan, 
perangkat lunak dan komunikasi terjadi melalui 
jaringan mobile yang ada, sedangkan layanan 
koneksi telah disediakan oleh operator seluler [8].  

Mobile learning, konsep yang relatif baru, telah 
semakin menarik minat pendidik, peneliti, dan 
perusahaan yang mengembangkan pembelajaran 
sistem dan materi instruksional. Meskipun saat ini 

baru diterapkan dalam proyek skala kecil, mobile 
learning memiliki potensi karena  berukuran ukuran 
kecil dan siswa akrab dengan teepon seluler 
meskipun terkadang mengganggu di kelas [1]. 
Mobile Learning tidak memerlukan pelatihan 
teknologi, dan tidak mengintimidasi para pengguna. 
Selanjutnya, teknologi Handphone berpotensi 
mempromosikan, memfasilitasi, dan meningkatkan 
peran serta dan interaksi siswa, proses yang 
berfungsi sebagai sarana untuk mengakses, 
menemukan, mendiskusikan, dan berbagi masalah 
lingkungan melalui Short Message Service (SMS), 
Surat Elektronik (e-mail), atau Really Simple 
Syndication (RSS). 
 
2. Mobile Learning 
2.1 Contoh  

LMS Moodle adalah sebuah perangkat lunak, 
dan juga anggota komunitas open source yang telah 
digunakan lebih dari 350.000 anggota. Didirikan 
pada tahun 1999 oleh Martin Dougiamas, saat ini 
Moodle tersedia dalam 75 bahasa dan digunakan 
oleh lebih dari 15 juta siswa di seluruh dunia. 
Moodle merupakan course management sistem 
(CMS) yang merupakan software Open Source yang 
dirancang dengan menggunakan prinsip pedagogis, 
yang membantu pendidik untuk menciptakan 
komunitas pembelajaran yang efektif. Prinsip-
prinsip pedagogis ini merupakan dasar dari 
pembangunan komunitas sosial yang merupakan 

No Makalah : 370
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platform khusus Moodle yang cocok untuk 
menciptakan komunitas pembelajaran (Alier 2007). 

Moodle adalah suatu Learning management 
system (LMS), yang diperkenalkan pertama kali 
oleh Martin Daugiamas, seorang computer scientist 
dan educator, yang menghabiskan sebagian 
waktunya untuk mengembangkan sebuah Learning 
management system di salah satu Perguruan Tinggi 
di Kota Perth, Australia. Moodle merupakan 
program aplikasi yang bersifat open source dan free 
(gratis) di bawah ketentuan GPL (General Public 
License), boleh didistribusikan atau dimodifikasi di 
bawah ketentuan GNU General Public License 
sebagaimana dipublikasikan oleh Free Software 
Foundation. Moodle dapat berjalan di atas berbagai 
web server yang support bahasa pemrograman PHP 
dan sebuah database. Ia akan berjalan dengan sangat 
baik di atas web server Apache dengan database 
MySQL. (Alier, 2007). 
2.2 Pedagogis Mobile Learning 

Mobile Learning (m-learning) adalah generasi 
berikutnya e-learning. Satu keuntungan adalah 
ketersediaan tinggi dari perangkat tersebut: sebagai 
contoh penetrasi pasar ponsel di Austria saat ini 
pada tingkat 81% dan jumlahnya terus bertambah. 
Hal ini dapat ditekankan bahwa mayoritas penduduk 
memiliki ponsel yang mereka miliki. Akibatnya, m-
learning akan menjadi instrumen penting untuk 
lifelong learning(Andreas, 2004) 

Perbedaan utama pedagogis antara kedua 
disiplin ini terdapat pada perbedaan antara teks dan 
instruksi berbasis grafis. Dimana belajar sebelumnya 
terjadi di depan komputer, di kelas, laboratorium, 
atau di rumah, sekarang dapat dilakukan dimana 
saja, atau pada lokasi di mana perangkat mobile 
yang berfungsi penuh. 
2.3 Notifikasi 

Ketika materi baru dibuat, dimodifikasi, atau 
dihapus sistem yang telah memiliki informasi siswa 
mengirimkan SMS, RSS dan E-mail sehingga 
mereka dapat informasi. Sistem ini akan memastikan 
siswa tetap berhubungan dengan aktivitas yang 
sedang berlangsung pada platform pembelajaran.  
(An Adaptive E-learning Framework to supporting 
new ways of Teaching and Learning) Adapun 
notifikasi yang akan dibuat terdiri dari SMS, RSS 
dan e-mail. 
a. Short message service atau SMS adalah 

mekanisme pengiriman pesan singkat yaitu 
tidak lebih dari 160 karakter, melalui jaringan 
mobile. Prinsip kerja SMS adalah Store and 
forward. Pesan dikirim terlebih dahulu ke 
Short message center (SMSC) dan disimpan, 
baru kemudian dikirim ke nomor ponsel 
tujuan. Oleh karena itu, jika ponsel tujuan 
dalam keadaan tidak aktif, pesan tersebut 
masih dapat dikirm kembali sampai batas 
waktu validasi karena menunggu tersimpan di 
SMSC. Salah satu fitur dari SMS adalah 

pengirim dapat mengetahui status dari pesan 
yang telah dikirim. APabila ponsel penerima 
dalam keadaan aktif dan menerima pesan yang 
dikirim, maka SMSC akan mengirimkan pesan 
bahwa SMS telah diterima. 

b. RSS feed digunakan untuk mempublikasikan 
update dengan konten ke situs web, seperti 
berita, blog, dll. Teknologi ini menyediakan 
mekanisme untuk melacak perubahan isi 
dengan cara otomatis dan tetap mengikuti 
perubahan peristiwa. Karena sifat phemeral 
dari headline berita, RSS feed biasanya perlu 
hanya berisi item yang mencakup hari lalu atau 
dua. Hal ini memastikan bahwa volume dari 
RSS feed disimpan ke minimum dan 
membuatnya mudah bagi pengguna untuk 
mengidentifikasi item kepentingan khusus. 

c. Notifikasi melalui email dipandang sebagai 
alternate memberikan informasi kepada siswa 
menganai materi baru di situs e-learning. Saat 
ini email dapat dibaca melalui perangkat 
seluler dengan mudah. Email pada telepon 
seluler juga dapat menggunakan teknologi 
POP3 sehingga email dapat langsung masuk ke 
ponsel tanpa perlu mengunjungi situs penyedia 
email terlebih dahulu. Komunikasi antara 
server email pada web e-learning dengan email 
provider menggunakan protocol Simple Mail 
Transfer Protocol (SMTP). 

2.4 Mode Pengiriman Flash SMS 
Menurut standart yang dikeluarkan oleh 

European Telecommunications Standards Institute 
(ETSI) GSM 03.38. Terdapat beberapa pembagian 
class SMS. Class tersebuat ditentukan oleh bit 
pertama dan kedua. 

Ketika perangkat mobile mendapati bahwa 
pesan tersebut diakhiri dengan angka 0 dan Mobile 
Station (MS) memiliki kemampuan menampilkan 
pesan singkat, maka MS akan segera menampilkan 
pesan dan mengirim pemberitahuan kepada Mobile 
Switching Center (MSC)  bahwa pesan telah 
berhasil mencapai MS terlepas apakah ada memori 
yang tersedia dalam SIM atau Mobile Equipment 
(ME). Pesan tidak akan secara langsung disimpan 
pada SIM atau ME. Pengguna diberikan pilihan 
untuk menyimpannya atau mengabaikannya setelah 
membca pesan tersebut.  

Pada penelitian ini, bentuk notifikasi SMS 
yang dipakai adalah flash SMS. Pertimbangan yang 
dipilih adalah flash sms tidak memaksa MS untuk 
mentimpan SMS. 

 
Tabel 1: Pembagian Class SMS Menurut ETSI 
Bit 1 Bit 2 Class SMS 
0 0 Class 0 / Flash SMS 
0 1 Class 1 Default meaning: ME-

specific. 
1 0 Class 2 SIM specific message 
1 1 Class 3 Default meaning: TE 
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specific (see GSM TS 07.05) 
 
 
3. Desain Agresive Mobile Learning 

Menggunakan MOODLE 
3.1 Perancangan Agresive Mobile Learning 

Agresive Mobile Learning dirancang dengan 
menggunakan 3 jenis notifikasi yang berguna untuk 
mengingatkan penggunanya mengenai adanya 
update course pada situs e-learning. Update ini 
terdiri dari SMS, RSS, dan E-mail. Notifikasi update 
menggunakan SMS diletakkan pada server dedicated 
tanpa IP public namun tetap terkoneksi dengan 
jaringan internet. Server e-learning yang diinstall 
MOODLE diletakkan pada shared webhosting untuk 
mempermudah setting pengiriman email 
menggunakan SMTP dan pengiriman RSS.  

Letak server e-learning yang berada pada 
webhosting shared tidak memungkinkan 
dilakukannya akses root ke server. Hal ini 
menyebabkan tidak dimungkinkannya  sinkronisasi 
database menggunakan metode R-sync. Masalah ini 
dapat diatasi dengan membuat sebuah webservice. 
Pada server e-learning, dibuat beberapa table 
tambahan yang berisi data-data yang dibutuhkan 
untuk pengiriman SMS kepada pengguna. Data-data 
ini antara lain nama pengguna, nomor ponsel 
pengguna, dan nama course. Hasil dari webservice 
pada sisi server e-learning berupa file xml yang akan 
diparsing oleh server SMS gateway untuk kemudian 
dikirim ke pengguna berupa layanan pesan singkat 
(SMS). Gambaran mengenai rancangan aggressive 
Mobile Learning ini dapat dilihat pada gambar 1. 

Akses web ke server e-learning dapat 
dilakukan melalui Desktop, Laptop, maupun device 
mobile seperti smartphone, PDA, dll. Akses 
langsung ke webserver dari perangkat dengan 
resource besar dapat dilakukan melalui alamat 
http://www.rekayasainternet.info sedangkan akses 
melalui perangkat mobile dengan keterbatasan 
sumber daya dapat melalui 
http://m.rekayasainternet.info yang sudah dilengkapi 
dengan antar muka yang sesuai untuk perangkat 
mobile. 
 

 
Gambar 1: Desain Agresive Moodle 

 
3.2 Skema Webservie Server MOODLE dengan 

Server SMS Gateway 
Keterbatasan hak akses ke server shared 

hosting menjadi suatu tantangan untuk membangun 
sebuah sms gateway. Namun hal ini dapat diatasi 
dengan pembuatn layanan webservice dari server e-
learning. Adapun skema layanan webservice 
sederhana yang dibuat dapat dilihat pada gambar 2: 

Server e-learning yang telah diinstall MOODLE 
dan dilengkapi dengan antar muka mobile juga 
dilengkapi dengan script PHP sederhana untuk 
menghasilkan sebuah file (Extensible Markup 
Language) XML. Server SMS gateway yang 
berperan sebagai slave akan mengakses file xml 
yang telah dihasilkan oleh server melalui koneksi 
internet. XML yang berhasil dibaca kemudian akan 
diparsing menjadi beberapa variable dan 
dimasukkan ke database. Untuk mengatahui adanya 
update pada server, client dilengkapi dengan 
software autorefresh yang akan memeriksa 
perubahan pada server secara berkala. 
3.3 Pembuatan Views Pada Database MOODLE 

Database MOODLE terdiri dari 198 tabel yang 
saling terhubung satu sama lain. Sedangkan 
kebutuhan data untuk SMS gateway hanya spesifik 
pada informasi data tentang pengguna, seperti nama 
pengguna, nomor posel pengguna, nama course, dan 
jenis course. Pembuatan views bertujuan untuk 
memberikan efisiensi dalam pembuatan file XML 
pada server Moodle. Adapun skema pembuatan 
views ditunjukkan pada gambar 3. 

Gambar 3 menunjukkan adanya 3 tabel 
tambahan yang dibuat dengan tujuan mengambil 
korelasi antara pengguna, course yang diikuti, dan 
course apa saja yang memiliki update. Operasi joint 
dilakukan pada table yang baru dibuat dengan table-
tabel lain yang sudah ada untuk menghasilkan 2 
buah view yang bernama member dan update. 
Kedua buah view inilah yang nantinya dipakai 
sebagai sumber data singkat untuk menjadi XML. 
Views dipilih karena sifatnya yang dinamis dan akan 
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langsung melakukan update saat table dijadikan 
referensi melakukan update. 

 
Gambar 2: Skema Webservice dari Server 

MOODLE dengan SMS Gateway 
 

 
Gambar 3: Skema Tabel-tabel yang Dipakai untuk 

Membuat Views. 
 

Gambar 3 menunjukkan adanya 3 tabel 
tambahan yang dibuat dengan tujuan mengambil 
korelasi antara pengguna, course yang diikuti, dan 
course apa saja yang memiliki update. Operasi joint 
dilakukan pada table yang baru dibuat dengan table-
tabel lain yang sudah ada untuk menghasilkan 2 
buah view yang bernama member dan update. 
Kedua buah view inilah yang nantinya dipakai 
sebagai sumber data singkat untuk menjadi XML. 
Views dipilih karena sifatnya yang dinamis dan akan 
langsung melakukan update saat table dijadikan 
referensi melakukan update. 
3.4 Konfigurasi Software SMS Gateway dengan 

Webservice 
Pada awal penelitian ini, kami menggunakan 

Gammu sebagai software SMS gateway. Alasan 
utama pemilihan Gammu adalah lisensi software ini 
yang free dan open source. Namun daemon Gammu 
ini kurang stabil jika bekerja dengan modem USB 
Sierra Wireless 301 yang kami pakai. Service yang 
berjalan hanya mampu bertahan kurang lebih 5 
menit kemudian mati.  

Sebagai solusi, kami menggunakan NowSMS 
versi trial 30 hari sebagai software SMS gateway. 
NowSMS memiliki daemon yang lebih stabil dan 

bisa bekerja dengan baik menggunakan modem USB 
Sierra Wireless 301. Seperti software SMS gateway 
lainnya, NowSMS memiliki persyaratan minimal 
modem yang dapat digunakan. Modem yang dipakai 
sebagai pengirim SMS harus memiliki port AT 
Command yang terbuka. AT command adalah suatu 
fasilitas yang memungkinkan koneksi hardware 
dengan Command Line Interface (CLI).  

NowSMS memiliki sebuah Aplication Program 
Interface (API) yang memungkinkan developer 
menggunakannya untuk berbagai layanan SMS. 
Salah satu fitur API NowSMS yang kami pakai 
adalah URL command. Fitur ini memungkinkan 
kami mengirimkan SMS dengan mengetikkan 
perintah pada URL di web browser. Perintah ini 
yang selanjutnya akan member trigger kepada 
NowSMS untuk mengirimkan pesan kepada 
pengguna yang dalam hal ini adalah peserta e-
learning. Gambaran pemanfaatan API NowSMS 
dengan webservice dapat dilihat pada gambar 4. 

 
Gambar 4: Desain SMS Gateway 

 
Pada gambar 4 dapat dilihat bahwa hasil 

webservice digunakan untuk mengkonfigurasi URL 
command yang akan dieksekusi dengan sebuah file 
PHP. Data paling penting yang didapat dari layanan 
webservis adalah nomer ponsel pengguna yang akan 
menjadi nomor tujuan pengiriman SMS yang 
dikirim oleh NowSMS. Data pendukug lainnya 
dalah jenis materi yang  dibuat, diupdate, atau 
dihapus. 
3.5 Konfigurasi Notifikasi Email dan RSS 

Ketika guru melakukan update pada course, 
maka table notifikasi yang telah dibuat akan 
melakukan update dan selanjutnya akan dikirim 
pada peserta course melalui email maupun RSS. 
Pada notifikasi menggunakan email, data course 
terbaru akan dikirim kepada email pengguna 
menggunakan SMTP  ke server penyedia email yang 
dipakai oleh pengguna. Selanjutnya email ini dapat 
dibaca oleh pengguna melalui webbased maupun 
melalui POP3 sehingga dapat segera masuk ke 
perangkat pengguna. Beberapa perangkat 
smartphone seperti Blackberry maupun Android 
menyediakan layanan push mail yang membuat 
penggunanya dapat membaca email seketika setelah 
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update dilakukan. Konfigurasi Notifikasi melalui 
Email dapat dilihat pada gambar 5.  

Update juga akan dikirim melalui RSS kepada 
peserta course. RSS ini dapat dibaca menggunakan 
RSS reader pada perangkat computer maupun 
ponsel. Adapun konfigurasi notifikasi melalui RSS 
dapat dilihat pada gambar 6. 

 

 
Gambar 5. Konfigurasi Notifikasi Email 

 
Gambar 6: KOnfigurasi Notifikasi RSS 

 
Gambar 5 dan 6 memperlihatkan adanya peran 

dari cron untuk menjadwal kapan update akan di 
cek. Cron berfungsi layaknya auto refresh untuk 
sebuah file yang dilakukan oleh server. Setting cron 
dapat disesuaikan dengan tingkat kunjungan situs e-
learning. Semakin ramai kunjungan, tentu frekuensi 
update pada materi akan semakin cepat dan 
menuntut notifikasi lebih sering dikirim pula. 

 
4. Hasil Awal   

Desain yang telah dibuat kemudian 
diimplementasikan pada sebuah domain dengan 
nama http://.rekayasainternet.info. Alamat ini juga 
dapat diakses dalam format mobile-friendly melalui 
alamat http://m.rekayasainternet.info. Server SMS 
gateway diletakkan pada satu jaringan private di Lab 
Jaringan Telekomunikasi elektro ITS dengan alamat 
IP: 10.162.1.4:8080.  

Server SMS gateway yang dirancang telah 
berhasil mengirimkan SMS dengan mode flash 
SMS. Telah dibuat pula General User Interface 
(GUI) untuk mempermudah admin melakukan 

pengaturan terhadap sms yang masuk. Tampilan 
GUI untuk admin dapat dilihat pada gambar 7. 

Administrator SMS gateway dapat melakukan 
pengawasan terhadap status server. Administrator 
juga dapat melihat rekaman riwayat  / log yang 
terjadi pada server. Adapun tampilan SMS yang 
diterima oleh pengguna dapat dilihat pada gambar 8. 
Informasi yang dikirim melalui SMS hanya garis 
besar saja, mengingat terbatasnya jumlah karakter 
yang dapat dikirim melalui SMS. 

 

 
Gambar 7. (a) Tampilan Monitoring Status Layanan 
SMS;  (b)Tampilan Rekaman Riwayat / Log yang 

terjadi pada server SMS Gatway 
 

   
                      

Gambar 8:Tampilan Flash SMS yang Diterima 
oleh Pengguna 

 
Notifikasi dalam bentuk email juga dikirimkan 

kepada pengguna e-learning. Notifikasi berupa email 
memiliki data yang lebih komplit karena tanpa 
dibatas jumlah karakter. Tampilan notifikasi yang 
dikirim melalui email dapat dilihat pada gambar 9. 

Notifikasi Melalui RSS dapat dibaca melalui 
RSS reader. Pada penelitian ini dipakai RSS reader 
berupa ads-on dari web browser Firefox. Tampilan 
dari RSS yang diterima oleh pengguna dapat dilihat 
pada gambar 10. 
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Gambar 9. Notifikasi Email yang Diterima oleh 

Pengguna 
 
 

 
Gambar 10. Tampilan RSS Reader pada Browser 

Firefox 
5. Kesimpulan dan Saran 
 

Berdasarkan hasil awal yang didapatkan, dapat 
diambil beberapa kesimpulan: 
a. MOODLE dapat diubah menjadi sebuah 

piranti Mobile Learning yang agresif dengan 
menambahkan notifikasi untuk mengingatkan 
pengguna menganai adanya update baru. 

b. Dengan menggunakan Flash SMS, maka kita 
dapat menekan biaya pembelajaran jarak jauh, 
karena device yang dibutuhkan juga sederhana. 

c. Dengan penambahan ini maka proses 
pembelajaran akan semakin baik dan lancer, 
karena pembelajaran dapat dilaksanakan kapan 
saja dan dimana saja. 
Sedangkan saran yang dapat diberikan 

berdasarkan hasil penelitian dan percobaan adalah, 
a. Pengembangan ini masih dapat terus dilakukan 

dengan menambahkan aplikasi yang lain 
seperti QR Code, AR Code, Video serta voice. 

b. Hasil ini merupakan hasil awal yang sudah di 
ujicobakan dan akan menjadi pondasi dalam 
pengenbangan sistem selanjutnya. 
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Abstrak 

LMS berbasis web saat ini terfokus pada memenuhi kebutuhan lembaga dalam menyediakan platform dasar 
pendidikan umum. Sebagian besar universitas di seluruh dunia telah berhasil mengintegrasikan penggunaan 
LMS, di mana semua layanan informasi akademik, online isi dan aplikasi pembelajaran dikelola secara 
terpusat. LMS adalah konsolidasi lingkungan belajar online yang sudah diadopsi oleh pelajar, guru dan 
lembaga. Dengan menggunakan mobile learning, diharapkan siswa dapat belajar dimana saja dan kapan saja. 
Jadi dengan menggunakan mobile learning, diharapkan dapat menjadi sarana dalam pembentukankondisi 
pembelajaran yang bak, sehingga dengan penambahan fitur sms gateway, maka pembelajaran akan menjadi 
lebih efektif dan efisien. 
 
Kata kunci : Mobile learning, SMS gateway, Mobile learning engine, Moodle, Pembelajaran 
 
 
 
 
 
1. Pendahuluan 
 

Distance learning atau pendidikan jarak jauh 
telah dimulai pada awal abad ini, dimana 
komunikasi antara guru dan siswa dilakukan secara 
koresponden melalui pos. Guru mengirimkan bahan 
pelajaran dan soal ujian dalam materi cetak dan 
siswa mengirimkan jawaban ujian melalui pos. 
Perkembangan distance learning selanjutnya, 
khususnya dalam hal komunikasi, disempurnakan 
dengan menggunakan radio [1]. 

Perkembangan teknologi dengan adanya 
personal komputer dan media CD-ROM pada awal 
tahun 1990, memungkinkan pembelajaran dalam 
materi cetak tertulis berubah menjadi materi text dan 
multimedia. Media CD-ROM memungkinkan 
seseorang mempelajari materi dengan tidak terikat 
pada waktu, seperti dalam proses asynchronous. 
Proses pembelajaran dengan menggunakan media ini 
dikenal sebagai Computer Based Training. 
Pembelajaran biasanya dalam bentuk tutorial baik 
untuk mempelajari software ataupun mempelajari 
bahasa asing [2]. 

Teknologi semakin berkembang dengan 
ditemukannya internet yang memungkinkan 
komputer dapat saling berhubungan. Perkembangan 
teknologi internet memungkinkan pembelajaran 
jarak jauh berbasis WEB, yang dikenal sebagai e-
Learning. e-Learning sebagai konsep pembelajaran 

yang menggunakan ICT (Information and 
Communication Technologies) telah berevolusi 
sejak dekade yang lalu. Penggunaan media 
elektronik yang dimaksud termasuk internet, 
intranet, extranet, CD-ROM, video-tape, DVD, TV 
dan lain-lain [3]. 

Proses pembelajaran secara elektronik 
berkembang dengan adanya software yang dapat 
mengotomatisasikan administrasi proses 
pembelajaran, dikenal dengan Learning 
Management System (LMS). LMS mengelola log-in 
dan registrasi user, mengelola course catalog, 
mencatat data user dan memberikan laporan kepada 
management. Software LMS dikembangkan oleh 
banyak orang, ada yang commercial dan ada juga 
yang open source [4]. LMS commercial diantaranya 
WebCT dan eCollege, sedangkan LMS open source 
diantaranya Moodle dan Ilias [5]. 

LMS open source seperti Moodle yang 
merupakan singkatan dari Modular Object Oriented 
Dynamic Learning Environment dikembangkan oleh 
Martin Dougiamas pada tahun 1999. Software 
Moodle dapat beroperasi pada komputer apa saja 
yang mendukung PHP dan database MySQL. 
Moodle digunakan oleh 74 negara dan dapat 
ditranslasikan pada 34 bahasa [4]. Dengan alasan 
bahwa Moodle telah digunakan oleh banyak orang, 
maka penelitian ini akan membahas permasalahan 

No Makalah : 372
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dengan menggunakan software Moodle dan MLE 
(Mobile Learning Engine). 
 
2. Mobile Learning 
 

Ubiquitous computing merupakan komponen 
penting dari belajar dalam lingkungan mengajar 
universitas jika konsep “any time, anywhere” dapat 
dipraktekkan. Agar manfaat ini dapat terealisasi, 
lingkungan harus interaktif dan mendorong 
keterlibatan aktif dari pelajar. Hal ini dapat dicapai 
hanya melalui infrastruktur berbasis teknologi, 
teknologi yang mendukung ruang kelas seperti 
eClass dan komputer kelas terpadu. Belajar 
mengajar dan lingkungan yang efisien adalah 
menangkap dan mengintegrasikan kuliah / tutorial, 
catatan kuliah, tutorial latihan, suara dan gambar 
dalam rangka untuk meningkatkan kualitas belajar. 
Dalam mewujudkan hal ini, dapat dicapai dengan 
Webbased learning management systems (LMSs) 
yang didistribusikan dan teknologi .  

 

 
Gambar 1. Arsitektur teknis mobile learning [6] 

 

Sementara sebagian besar sistem saat ini banyak 
terhubung menggunakan jaringan kabel, integrasi 
teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan 
perangkat genggam nirkabel dapat memperluas 
teknologi jaringan. Hal ini pada gilirannya akan 
memungkinkan para pelajar dan instruktur untuk 
menggunakan computing power " any time, 
anywhere " memberikan kebebasan yang benar-
benar di mana saja. Ketersediaan internet dan 
keterjangkauan perangkat nirkabel dapat 
interkoneksi dengan sumber daya komputasi lainnya 
untuk memberikan pembelajaran mobile dan 
mengajar baik untuk lingkungan pelajar dan 
instruktur. 

Dalam lingkungan belajar mengajar mobile, 
dimana siswa dapat berinteraksi dan meninjau 
sumber daya " any time, anywhere," para pelajar dan 

instruktur menjadi klien untuk belajar interaktif dan 
pusat-pusat pengajaran. Pusat ini dapat mendukung 
para guru dengan penyediaan pengendalian, 
pemantauan dan membimbing kegiatan belajar dan 
mengajar. Dalam lingkungan mobile peran guru 
adalah jembatan penghubung, pendukung atau 
fasilitator, atau untuk memberikan bimbingan dalam 
belajar. Agar berhasil dalam sebuah lingkungan 
yang dinamis, seorang guru harus terlibat dan 
memantau proses belajar siswa, membantu mereka 
dalam kegiatan belajar mereka dan membantu 
mereka untuk membuat hubungan yang bermakna 
dengan dunia nyata dan dengan pengetahuan 
sebelumnya dan pengetahuan baru. Dalam 
lingkungan mobile learning dan pengajaran peran 
guru dapat menjadi sangat penting dan menantang. 
Misalnya, tanggung jawab seorang guru untuk tetap 
terfokus untuk ikut serta jika mahasiswa 
menyimpang atau mengembangkan kesalahan 
selama proses pembelajaran. Lingkungan seperti itu 
perlu didukung oleh aplikasi multimedia dengan 
halaman Web, video, suara, kuis online, slide 
presentasi dan kegiatan berbasis kasus dengan 
komunikasi dua arah dari siswa kepada guru dan 
dari guru kepada siswa. 

Karakteristik lain dari mobile learning dan 
lingkungan belajar mengajar adalah keterlibatan 
pembelajar untuk berinteraksi dengan sesame pelajar 
dalam satu kelas maupun dengan bahan belajar. 
Sumber daya di lingkungan ini memungkinkan 
peserta didik untuk bertanya, menemukan dan 
menganalisa masalah kritis. Selain itu, seorang 
pelajar mampu bergerak cepat di antara berbagai 
sumber bahan isi dan kegiatan pembelajaran. Alat-
alat TIK memfasilitasi kegiatan pembelajaran 
tersebut dan memberikan dukungan bagi para pelajar 
dan instruktur untuk terlibat dalam kegiatan tersebut 
dengan cara memfasilitasi mobile learning dan 
kegiatan mengajar yang efektif. Komponen utama 
dari lingkungan adalah pembelajar, instruktur, 
teknologi dan proses yang terlibat dalam penciptaan 
lingkungan tersebut. Keterkaitan antara komponen-
komponen ini diperlihatkan pada Gambar 2. 

 

 
Gambar 2. Komponen mobile learning dan lingkungan 

pendidikan [7] 
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Pada Gambar 3 dijelaskan implementasi mobile 
learning dalam dunia pendidikan, dimana dosen 
dapat memberikan materi melalui moodle yang 
sudah di integrasikan dengan MLE. Sehingga 
pembelajaran dapat dilakukan dimana saja dan 
kapan saja.  

Berbeda dengan e-learning secara umum, sumber 
daya atau perangkat pada lingkungan mobile 
learning sangat terbatas. Perangkat bergerak yang 
digunakan sebagai media belajar dan pembelajaran 
memiliki beberapa keterbatasan, seperti catu daya 
atau power, memori, prosesor, layar tampilan dan 
komponen input/output. Di samping itu, perangkat 
bergerak memiliki platform yang beraneka macam, 
begitu pula dengan platform server yang dipakai 
sebagai sumber daya pembelajaran. Kenyataan ini 
menyebabkan sistem mobile learning harus 
dikembangkan secara khusus dan dioptimasi 
sedemikian rupa untuk dapat kompatibel pada divais 
yang beragam dan sumber daya yang terbatas serta 
memiliki interoperabilitas yang tinggi. 

Seperti halnya dengan pelaksanaan skema 
inovatif, tantangan teknis dan administrasi yang 
signifikan akan dihadapi. Ini akan bertemu bersama 
dengan tantangan yang lebih tak jelas: ”Bagaimana 
penggunaan teknologi mobile saat ini membantu 
pendidik untuk merangkul pendekatan yang berpusat 
pada pembelajar yang benar-benar belajar? ". 
Transfer dari e-learning untuk revolusi mobile 
learning telah disertai dengan perubahan 
terminologi: 'multimedia' sekarang memberikan cara 
belajar ”objek” untuk, ”interaktif” menjadi 
”spontan”, sebagaimana dijelaskankan dalam Tabel 
1 yang merupakan perbedaan secara umum dari 
elearning dengan mobile learning. 

 
Tabel 1. Perbedaan antara elearning dengan Mobile learning [6] 

 

 
Gambar 3. Implementasi pembelajaran dengan mobile learning. 

2.1 LMS (Learning Management System) 

Moodle adalah Open Source Course Management 
System (CMS), moodle juga merupakan Learning 
Management System (LMS) atau Virtual Learning 
Environment (VLE). Agar moodle bekerja dengan 
baik, perlu diinstal pada web server di suatu tempat, 
baik pada salah satu komputer pengguna sendiri atau 
salah satu di web hosting perusahaan 
(http://moodle.org/). Moodle dipilih oleh berbagai 
alasan yaitu lisensi perangkat lunak yang gratis, rich 
experiences  dari moodle dan kehandalan [8]. 

2.2 MLE (Mobile Learning Engine) 

Mobile Interactive Learning Objects (Milos) bagi 
m-Learning secara umum dapat terstruktur cara yang 
sama seperti Learning Objects (LO) untuk e-
Learning. Perbedaan terletak dalam presentasi dan 
jumlah informasi yang ditawarkan. Karena 
keterbatasan ukuran layar, teks yang berkelanjutan 
sangat sedikit harus digunakan. Sebaliknya, berbagai 
jenis media harus diterapkan. Sebagai contoh: angka 
dan gambar, video atau audio dan yang paling 
penting - kemungkinan output dari teks lisan. 
Namun demikian, MILO tidak boleh mengandung 
informasi sebanyak sebagai learning object 
tradisional [8].  

Aspek lain yang harus dipertimbangkan dalam 
penciptaan MILO adalah metode yang digunakan. 
Jika pengguna akhir bekerja melalui materi 
pembelajaran, dapat diasumsikan bahwa mereka 
mengambil jumlah waktu tertentu dan 
berkonsentrasi pada subjek. Dalam m-Learning ada 
skenario sama sekali berbeda karena harus 
diharapkan itu terutama akan digunakan selama 
periode idle. 

Berbeda dengan belajar pasif, dan belajar 
tradisional, Milos dirancang untuk belajar 
eksploratif. pembelajaran eksploratif adalah sebuah 
metode belajar tanpa jalur formal. Dimana pengguna 
dapat mencari atau menemukan konten belajar yang 
tersedia secara independen. Sebuah contoh yang 
representatif untuk belajar eksploratif adalah sebuah 
sistem hypermedia (konten multimedia berbasis 
jaringan) dan, dalam arti lebih luas, sistem 
pengetahuan [9]. Jadi MLE tidak terbatas pada 
objek-objek pembelajaran yang terintegrasi dalam 
aplikasi dan tidak pula dibatasi untuk setiap jenis 
konten pembelajaran tertentu. Dalam Milos, penulis 
dapat menentukan pertanyaan-pertanyaan interaktif. 
Jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan ini akan 
dianalisa dan diperbaiki oleh aplikasi itu sendiri. 
Penulis juga dapat menetapkan petunjuk untuk 
pertanyaan [10]. 

MLE merupakan sebuah add-ons moodle agar 
dapat diproses dan diakses melalui aplikasi mobile. 
MLE dapat diakses dengan web browser yang ada 
perangkat mobile maupun dengan mendownload 
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engine MLE terlebih dahulu dan menginstalnya pada 
handphone. Pada MLE terdapat fitur mobile learning 
object yang memungkinkan materi kedokteran 
berbasis object (gambar, video, dan audio) sehingga 
dapat digunakan sebagai alat bantu proses belajar 
mengajar. Dalam membangun aplikasi ini 
diperlukan eksplorasi lebih lanjut dalam parsing 
XML dari tampilan web ke tampilan mobile [9]. 

Aplikasi MLE pada sisi client (yang terinstal di 
ponsel) masih belum stabil dan sering crash dengan 
java runtime environment. Sehingga dibutuhkan 
pengembangan lebih lanjut pada client LME [9] 
[10]. 

 
3. Pemodelan sistem  

Pada perancangan mobile learning dibutuhkan 
web server, database, bahasa pemrograman, LMS 
atau learning engine, Mobile support enginge, serta 
pada bagian user diperlukan MLE client yang 
nantinya akan digunakan dalam proses pengujian 
seperti ditunjukkan pada Gambar 4. 

Dimana perangkat lunak sangat diperlukan dalam 
membangun server dan menerapkan program sistem 
mobile learning. Pada penelitian ini perangkat lunak 
yang digunakan terbagi menjadi dua yaitu perangkat 
lunak untuk sistem operasi dan program Learning 
Management System (LMS). Sedangkan untuk 
menjalankan program sistem mobile learning ini, 
maka dibutuhkan sistem operasi berbasiskan Linux 
dengan menggunakan distro Ubuntu 9.04 Jaunty 
Jackalope yang terinstal pada komputer server. 
Operating system yang digunakan ini diperlukan 
untuk memenuhi salah satu requirement di dalam 
melakukan instalasi program sistem mobile learning. 
Program LMS yang digunakan adalah Moodle 1.9.4. 
Untuk menginstal program LMS dibutuhkan 
beberapa persyaratan-persyaratan program lainnya 
seperti Apache, MySQL, dan PHP. Biasanya 
persyaratan program ini lebih dikenal dengan 
sebutan LAMP (Linux, Apache, MySQL dan PHP). 
Berikut sedikit penjelasan mengenai program-
program di atas : 

1. Ubuntu OS merupakan sistem operasi yang 
bersifat open source. Pada penelitian ini 
menggunakan Ubuntu 9.04 atau sering 
dikenal dengan nama Jaunty Jackalope. 
Selain itu, operating system ini digunakan 
karena program sistem mobile learning yang 
dibuat nantinya akanberbasiskan pada sistem 
Unix, khususnya pada Ubuntu. 

 
2. Moodle merupakan salah satu program 

aplikasi LMS (Learning Management 
System) yang sifatnya juga open sources. 
Moodle dapat dengan mudah dipakai untuk 
mengembangkan sistem e-learning, karena 
kemampuannya yang dapat membuat sebuah 

media pembelajaran seperti materi kuliah, 
kuis dan jurnal elektronik ke dalam bentuk 
web. Adapun Moodle yang digunakan pada 
penelitian ini adalah Moodle 1.9.4. 

3. Mobile Learning Engine (MLE) adalah 
aplikasi multimediabased untuk ponsel dan 
tersedia secara gratis melalui: 
www.sourcefoge.net. MLE ini telah 
dikembangkan dengan menggunakan Java 2 
Micro Edition (J2ME). MLE dapat di 
tambahkan pada aplikasi Moodle 1.9 
dikarenakan lebih stabil dan lebih baik. 

4. MySQLadalah suatu perangkat lunak database 
relasi (Relational Database Management 
System atau RDBMS). Pada penelitian ini 
digunakan program database ini sebab 
MySQL tersedia di berbagai platform Linux 
dan berbagai varian Unix. Disamping itu, 
Moodle juga merupakan program aplikasi 
yang kaya akan penggunaan database, untuk 
itulah diperlukan program database 
sebelumnya. 

5. Apache merupakan salah satu program web 
server yang sifatnya juga open source. Web 
server adalah perangkat lunak yang menjadi 
tulang belakang dari world wide web (www). 
Program ini digunakan pada penelitian ini 
karena sistemnya yang didesain untuk sistem 
operasi lingkungan Unix. 

6. PHP (PHP Hypertext Preprocessor) 
merupakan bahasa pemrogramman berbasis 
web yang memiliki kemampuan untuk 
memproses data dinamis. Pada penelitian ini 
diperlukan php, dikarenakan program mobile 
learning yang dirancang akan dibuat 
menggunakan bahasa php. 

7. phpMyAdmin merupakan optional program 
yang digunakan untuk membantu membaca 
database MySQL tampak lebih mudah 
dipahami. Karena database pada Moodle 
memiliki banyak sekali daftar table. 

 

 
Gambar 4. Komponen utama penyusun mobile learning 

 
Dalam perancangan sistem serta interaksi 

antara Gammu dengan komponen pendukung 
digambarkan sebagai berikut pada Gambar 5. 
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Gambar 5. Interaksi antar sistem dan komponen 

yang terkait [6] 
 

Sedangkan dalam membangun server SMS 
gateway, secara umum dapat digambarkan pada 
Gambar 2. Dimana dalam membangun, kita hanya 
memerlukan sebuah server yang diintegrasikan 
dengan Gammu, Kalkun dan mysql sebagai 
database.  

Dosen
Server

Gamu Kalkun

Modem

 
Gambar 6. Konfigurasi sistem 

 
 
4. Hasil dan Analisis  
 

Gammu adalah nama proyek serta nama dari 
utilitas command list, yang dapat digunakan untuk 
mengontrol telepon. Gammu ditulis dalam C dan 
dibangun di atas libGammu. Gammu utilitas 
command list menyediakan akses ke berbagai fitur 
telepon, namun tingkat dukungan berbeda dari 
ponsel ke ponsel dan jika ingin memeriksa database 
Telepon Gammu untuk pengalaman pengguna 
dengan berbagai ponsel.  

Kalkun merupakan open source SMS (Short 
Message Service) manajemen berbasis web, kalkun 
menggunakan gammu-smsd sebagai mesin SMS 
gateway untuk menyampaikan dan mengambil pesan 
dari telepon / modem. Kalkun dan gammu adalah 
dua hal yang berbeda. Untuk menggunakannya harus 

dilakukan instalasi dan konfigrasi pada gammu. 
Kalkun hanya mengelola database yang diberikan 
oleh Gammu. Secara umum sistem pada kalkun 
digambarkan sebagai berikut:  

 

 
Gambar 4. Konektivitas antar sistem 

 
Karena berbasis web, maka hanya perlu untuk 

menginstall perangkat lunak kalkun pada satu 
komputer (pada server yang diinginkan), serta 
komputer pada jaringan  (atau di internet, jika 
dibutuhkan), kalkun hanya memerlukan browser 
untuk menggunakannya. Keuntungan lain adalah 
tidak perlu khawatir tentang kapasitas memori 
telepon, karena pesan disimpan dalam database. 

Pada penelitian ini digunakan MySQL (My 
Structure Query Language) sebagai program di 
database. MySQL (My Structure Query Language) 
adalah salah satu database dari sekian banyak 
database lain seperti Oracle, MS SQL, PostgresSQL 
dan banyak lagi. Kesemuanya itu mempunyai fungsi 
dan manfaat yang hampir sama namun dalam 
pengerjaanya sedikit berbeda tetapi MySQL adalah 
penggunaan yang paling mudah. 

MySQL adalah Database Manajemen System 
(DBMS) yang digunakan dalam mengakses database 
yang menggunakan bahasa SQL. MySQL merupakan 
software open source. Open source artinya 
memungkinkan untuk semua orang untuk 
menggunakan dan memodifikasi software. Setiap 
orang dapat men-download MySQL dari internet dan 
menggunakannya tanpa membayar apapun. Database 
MySQL sangat cepat, reliable, dan mudah untuk 
digunakan. Selain itu MySQL telah banyak 
menangani pembuatan software besar. 

Dalam MySQL terdapat sebuah database yang 
ada sejak awal ketika kita menginstal MySQL, nama 
database tersebut adalah MySQL dan pada database 
tersebut tersimpan nama-nama pengguna yang dapat 
mengguakan MySQL lengkap dengan opsi otoritas 
yang dapat dilakukan oleh pengguna tersebut. 

Secara teknis database yang menyimpan 
hampir semua data dan data tersebut diolah oleh 
bahasa pemrograman yang kemudian ditampilkan ke 
internet dengan menggunakan web server. Kita 
dapat melihat data-data tersebut melalui URL 
dengan menggunakan browser seperti Konqueor, 
Opera, Firefox, IE dan lain sebagainya. 
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Gambar 7. Perancangan sistem 

 
Terlihat bahwa hasil webservice digunakan 

untuk mengkonfigurasi URL command yang akan 
dieksekusi dengan sebuah file PHP. Data paling 
penting yang didapat dari layanan webservis adalah 
nomer ponsel pengguna yang akan menjadi nomor 
tujuan pengiriman SMS yang dikirim oleh 
NowSMS. Data pendukug lainnya dalah jenis materi 
yang  dibuat, diupdate, atau dihapus. 

 
5. Kesimpulan dan Saran 
 

Jadi berdasarkan pada hasil implementasi yang 
dibuat, maka untuk membuat suatu sistem 
pembelajaran, mobile learning mutlak diperlukan, 
karena dengan modile learning kita bisa 
memaksimalkan penggunaan teknologi sebagai alat 
penunjang keberhasilan pendidikan. Pada mobile 
learning berbasis moodle dan MLE, kita dapat 
meneruskan informasi mengenai pendidikan dan 
pembentukan karakter bangsa, sehingga peserta 
didik dapat belajar dimapun dan kapanpun mengenai 
materi yang telah dibuat. 

MLE adalah sebuah add-ons yang 
ditambahkan pada moodle agar dapat diproses 
melalui aplikasi mobile. MLE dapat diakses pada 
web browser yang ada perangkat mobile maupun 
dengan mendownload engine MLE terlebih dahulu 
dan menginstalnya pada ponsel. Pada MLE terdapat 
fitur mobile learning object yang memungkinkan 
materi kedokteran berbasis object (gambar, video, 
dan audio) sehingga dapat digunakan sebagai alat 
bantu proses belajar mengajar. Dalam membangun 
aplikasi ini diperlukan eksplorasi lebih lanjut dalam 
parsing XML dari tampilan web ke tampilan mobile. 
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Abstrak 
Analisa asosiasi (association analysis) adalah salah satu teknik data mining yang dapat mengenali kelakuan dari 
kejadian-kejadian khusus atau proses dimana hubungan asosiasi muncul pada setiap kejadian. Pada penelitian 
ini, asosiasi analisis dengan sistem informasi geografis digunakan sebagai sistem pengambilan keputusan dalam 
pemilihan lokasi wisata berdasarkan karakteristik sosio-demografis pengguna.  Karakteristik sosio-demografis 
yang digunakan dalam penelitian ini meliputi  umur, jenis kelamin, status, pekerjaan, pendapatan perbulan. 
Dengan memasukkan data sosio-demografis pengguna,  sistem akan menampilkan lima obyek wisata yang 
paling banyak dipilih berdasarkan pengolahan analisa asosiasi, dimana lima obyek wisata tersebut mempunyai 
nilai confidence paling besar. Sistem ini juga dilengkapi dengan informasi obyek wisata, hotel dan rumah makan 
berbasis peta. Untuk lebih meningkatkan keakurasian hasil pemilihan, pengguna dapat memberikan feedback 
kepada sistem, obyek wisata mana yang paling memenuhi pilihan pengguna tersebut. Feedback pengguna akan 
diolah sebagai data baru dengan analisa asosiasi.  Algoritma analisa asosiasi yang digunakan dalam sistem ini 
adalah algoritma Apriori untuk menentukan kandidat-kandidat yang mungkin muncul dengan minimum support 
sebesar 5% dan minimum confidence 50%. Dari hasil ujicoba, analisa asosiasi dapat diaplikasikan  untuk 
pemilihan  obyek wisata yang diminati di Indonesia berdasarkan karakteristik sosio-demografis wisatawan. Dari 
kelima karakteristik sosio-demografis yang digunakan, karakteristik pekerjaan mempunyai pengaruh paling 
besar dalam pemilihan obyek wisata 

 
Kata kunci: data mining, association analysis, apriori , pemilihan lokasi wisata, karakteristik sosio-demografis 
 
 
 
1. Pendahuluan 

 
 Dalam data mining,  association rule learning 
merupakan suatu metode yang terkenal yang dapat 
mengenali kelakuan dari kejadian-kejadian khusus 
atau proses dimana link asosiasi muncul pada setiap 
kejadian. Berdasarkan pada konsep aturan yang 
kuat, Agrawal dkk [1] memperkenalkan aturan 
asosiasi (association rule) untuk menemukan sifat 
beraturan antara produk-produk dalam data transaksi 
skala besar yang dicatat oleh sistem penjualan di 
supermarket-supermarket.   
 Banyak peneliti yang menerapkan algoritma 
data mining ini dalam berbagai bidang. Wang & He 
[2]  mendiskusikan dua pola dalam data mining : 
association rules dan sequential patterns, dan 
mendiskripsikan proses untuk menemukan pola 
dalam basisdata perdagangan sekuritas. Melalui 
analisa hasilnya, studi mereka menghasilkan konsep 
dan realisasi model tingkah laku pelanggan dan 
berhasil menerapkan model tersebut untuk 
meningkatkan performa dari sistem transaksi 
sekuritas Internet.  Cai & Li [3] menemukan tingkah 
laku investasi di Shanghai stock market dan 
menerapkan algoritma  association rules terhadap 
dataset  pembukaan sekuritas secara riil. Budhi & 

Soedjianto [4] memanfaatkan metode data mining, 
khususnya metode market basket analysis, untuk 
mendeteksi kecurangan pegawai untuk menitipkan 
kartu absensinya pada karyawan lain untuk 
diabsenkan. Sistem  yang dibuat ini  
mentranformasikan data absensi pegawai 
menggunakan metode MaxDiff Histogram menjadi 
format compact transaction yang selanjutnya 
diproses menggunakan Algoritma Pincer Search 
menjadi frequent itemset. 
 Pemilihan topik penelitian ini juga didasarkan 
pada penelitian Hamdani [5] yang mengajukan suatu 
sistem pendukung keputusan pemilihan wisata 
kuliner dengan visualisasi geografis. Selain itu 
diharapkan dapat membantu Pemerintah dalam 
program Kunjungan Wisata 2011. 

Dalam penelitian ini, metode association 
analysis digunakan dalam sebuah sebuah sistem 
pendukung keputusan untuk pemilihan lokasi wisata 
Indonesia berdasarkan karakteristik wisatawan. 
Menurut Koswara [6] gambaran dari wisatawan 
dapat dilihat dari  dua hal yaitu berdasarkan 
karakteristik perjalanannya (trip descriptor)  dan 
berdasarkan karakteristik wisatawannya (tourist 
descriptor). Tourist Descriptor memfokuskan pada 
wisatawannya, biasanya digambarkan dengan “Who 

No Makalah : 374
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wants what, why, when, where and how much?”. 
Yang termasuk dalam karakteristik wisatawan 
adalah karakteristik sosio-demografis. Karakteristik 
sosio-demografis mencoba menjawab pertanyaan 
“who wants what”. Pembagian berdasarkan 
karakteristik ini paling sering dilakukan untuk 
kepentingan analisis pariwisata, perencanaan dan 
pemasaran, karena sangat jelas definisinya dan 
relatif mudah pembagiannya (Kotler, 1996) [6]. 
Yang termasuk dalam karakteristik sosio-demografis 
diantaranya adalah jenis kelamin, umur, status 
perkawinan, tingkat pendidikan, pekerjaan, kelas 
sosial, ukuran keluarga atau jumlah anggota 
keluarga dan lain-lain yang dielaborasi dari 
karakteristik tersebut 
 
2. Metode 

 
Dalam penelitian ini digunakan association 

rules untuk melihat pola-pola yang sering terjadi 
dalam data. Secara garis besar, sistem dapat 
digambarkan dalam diagram berikut ini: 

 

 
Gambar 1. Blok Diagram Sistem 

 
2.1. Data 

 
Input dari sistem adalah data wisatawan yang 

mempunyai karakteristik sosio-demografis : umur, 
jenis kelamin, status, pekerjaan, pendapatan 
perbulan pengguna dapat memperoleh informasi 
obyek wisata, hotel, rumah makan terdekat, dengan 
pembagian seperti pada tabel 1, yang diperoleh dari 
kuisioner. Menurut Seaton & Bennet(1996)[6], jenis 
kelamin maupun kelompok umur berkaitan dengan 
pilihan jenis wisata yang dilakukan. Sedangkan jenis 
pekerjaan seseorang, status dan pendapatan maupun 
tipe keluarga akan berpengaruh pada waktu luang 
yang dimiliki orang tersebut, dan lebih lanjut pada 
“kemampuan”nya berwisata. 
 
Tabel 1. Karakteristik sosio-demografis wisatawan 

Karakteristik Pembagian 
Jenis Kelamin  Laki-laki 

Perempuan 

Umur 0-14 tahun 
15-24 
25-44 
45-64 
>65 

Status Belum menikah 
Menikah 
Cerai 

Pekerjaan Karyawan swasta 
Pegawai Negeri 
Ibu Rumah tangga 
Pedagang  
Pekerja lepas  
Mahasiswa atau pelajar 
Nelayan_Petani 

Pendapatan Dibawah 1 juta 
Dibawah 5 juta 
Diatas atau sama dengan 5 
juta 

 
Data tersebut disimpan dalam bentuk basis 

data dengan tabel-tabel (entitas-entitas) yang terdiri 
dari : pilihan wisata, data wisatawan,obyek wisata, 
hotel dan rumah makan, yang relasinya digambarkan 
dalam diagram Relasi Entitas pada gambar 2 berikut: 

 

 
Gambar 2. Diagram Relasi Entitas  

 
2.2. Association Rules Mining 

 
Association Rules Mining digunakan untuk 

mendapatkan association rule yang menggambarkan  
hubungan antara karakteristik sosio-demografis 
wisatawan terhadap lokasi wisata yang dikunjungi.  

Bentuk dari  association rule : XY, dimana 
X  merupakan himpunan item data sosio-demografis 
wisatawan yang terdiri dari jenis kelamin, umur, 
status, pekerjaan serta pendapatan perbulan (dapat 
dilihat di tabel 1), misalkan X = {pria, 50 tahun, 
menikah, karyawan swasta, pendapatan lebih dari 2 
juta per bulan}. Sedangkan Y  merupakan himpunan 
item tempat wisata, misalkan Y = {Wisata Bahari 
Lamongan} 

Algoritma association rules mining sangat 
sensitif terhadap penentuan parameternya. Pada 
tabel 2 berikut ini adalah daftar parameter untuk 
algoritma Association rule mining yang digunakan 
dalam penelitian ini. 
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Tabel 2. Nilai parameter algoritma 
Parameter Nilai 
Minimum Support  0.05 
Minimum Confidence 0.5 

 
Minimum_Support merupakan suatu nilai 

parameter  ambang  yang  mendefinisikan syarat 
support minimum dari  item yang harus dipenuhi 
untuk menentukannya sebagai sebuah itemset yang 
sering muncul (frequent itemset). Nilainya berkisar 
antara 0 dan  1. 

Minimum_Confidence mendefinisikan 
probabilitas minimum untuk sebuah association 
rule. Nilainya berkisar antara  0 dan 1. 

Algoritma Association Rule Mining , seperti 
terlihat pada gambar 3, terdiri dari dua tahap utama, 
yaitu : 
1. Frequent Itemset Generation, dimana pada 

tahap ini dilakukan pencarian itemset-itemset 
yang mempunyai nilai support yang lebih besar 
dari nilai minimum support.  

2. Rule Generation, dimana pada tahap ini 
dilakukan pencarian rule yang dibentuk dari 
frequent itemset yang diperoleh dari tahap 
pertama, yang mempunyai nilai confidence 
lebih besar dari minimum confidence. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 3. Algoritma Association Rule Mining 
Algoritma Association Rule Mining ini 

menggunakan teknik pemangkasan yang merupakan 
prinsip Apriori. Prinsip Apriori menyatakan bahwa : 
“Jika sebuah itemset sering muncul, maka semua 
subset dari itemset tersebut juga sering muncul”. 
Prinsip Apriori mengacu kepada sifat ukuran support 
sebagai berikut : 

 
 

Yang berarti bahwa support dari sebuah 
itemset tidak pernah melebihi support dari 
subsetsnya.  

Prinsip ini juga digunakan untuk rule 
generation. Pada algoritma Apriori menggunakan 
pendekatan level-wise untuk membangkitkan rule-
rule, dimana tiap level berhubungan dengan jumlah 
item yang pada bagian konsekuen dari rule tersebut. 
Mula-mula, semua rule dengan confidence tinggi 
dengan satu item di bagian konsekuennya diekstrak. 
Rule ini kemudian digunakan untuk membangkitkan 
kandidat rule yang baru 

Data yang digunakan dalam algoritma ini 
adalah data wisatawan yang disusun menjadi data 
transaksi yang terdiri dari 160 transaksi, dengan 
jumlah item = 114 item.  Bentuk dari data transaksi 
seperti pada gambar 4 berikut : 

)()()(:, YsXsYXYX 
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Gambar 4. Dataset awal 

 Sebelum proses Association Rule Mining 
dimulai, dilakukan proses preprocessing sehingga 
didapatkan dataset seperti pada gambar 4. 

 
Gambar 5. Dataset setelah  prepocessing 

 
Setelah melalui proses preprocessing, dataset 

tersebut bisa di-mining dengan menggunakan prinsip 
Apriori. Proses pemangkasan untuk dataset dengan 
jumlah transaksi 160 dapat dilihat pada Gambar 6, 
gambar 7 dan gambar 8 sebagai berikut: 

 
Gambar 6.  Item pemangkasan awal 

 

 
Gambar 7.  Item pemangkasan berikutnya 

 

 
Gambar 8.  Rule beberapa pemangkasan 

 
2.3. Bentuk Antar Muka 

 
 Antar muka utama dari sistem ini adalah Form 
Search Obyek Wisata. Halaman ini digunakan untuk 
pencarian Obyek Wisata berdasarkan karakteristik 
pengguna. Pengguna dapat memilih 
karakteristiknya, berupa umur, jenis kelamin, status, 
pekerjaan dan pendapatan perbulan, pada form yang 
terlihat pada gambar 9.  

 

Gambar 9.  Halaman Pencarian 
Dengan memasukkan data karekteristik tersebut, 

maka pengguna dapat memperoleh informasi 
mengenai obyek-obyek wisata yang di minati 
wisatawan dalam negeri yang karakteristiknya 
mendekati karakteristik pengguna, seperti pada 
gambar 10. 

 

 
Gambar  10. Hasil Halaman Search 

  
Obyek wisata yang ditampilkan pada halaman 
pencarian, merupakan hasil dari proses Association 
Rule Mining, dengan memilih lima (5) rule yang 
mempunyai confidence tertinggi. 
 Untuk lebih meningkatkan keakurasian hasil 
pemilihan, pengguna dapat memberikan feedback 
kepada sistem, obyek wisata mana yang paling 
memenuhi pilihan pengguna, dengan mengklik 
tombol vote pada obyek wisata tersebut. Feedback 
pengguna akan diolah sebagai data baru dengan 
analisa asosiasi. 

Selain itu aplikasi ini dilengkapi dengan peta,  
google maps, yang bertujuan untuk membantu 
menentukan wilayah atau lokasi terdapatnya tempat 
wisata, hotel, rumah makan, bandara penerbangan 
berdasarkan permintaan pemakai sistem, seperti 
contoh pada gambar 11 dan gambar 12. 
 

 
Gambar 11.Keterangan Lokasi Obyek Wisata 
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Gambar 12. Halaman Keterangan RM 

 
Fasilitas lain dari sistem ini adalah : 

a. Popular Tourism 
 Halaman ini berisi 10 obyek wisata populer 
yang banyak diminati wisatawan dalam 
negeri. 

b. Polling 
 Halaman yang berisi polling yang ditujukan 
untuk pengguna, yang digunakan untuk 
memperbarui data wisatawan yang 
selanjutnya diolah dengan analisa asosiasi 
untuk menghasilkan rule-rule baru sehingga 
hasilnya lebih sesuai dengan karakteristik 
pengguna. 

 
 
3. Hasil dan Pembahasan 

 
 Tidak seperti penggunaan association analysis 
lainnya, dimana kebanyakan digunakan untuk tujuan 
deskripsi atau melihat pola terbanyak; seperti yang 
dilakukan Wang & He [2], Cai&Li[3] dan Budhi & 
Soedjianto [4]; pada aplikasi ini, association 
analysis digunakan untuk tujuan yang bersifat 
prediktif, yaitu untuk memprediksi atau memberikan 
saran lokasi wisata yang sesuai dengan karakteristik 
pengguna pada umumnya. 
 Setelah dilakukan proses association rule 
mining, rule yang diperoleh digunakan untuk 
aplikasi pencarian atau pemilihan lokasi wisata. 
 Bentuk rule asosiasi yang digunakan dalam 
pemilihan lokasi wisata adalah 
KarakteristikObyek_wisata. Dimana dengan 
menentukan karakteristik pengguna, maka lima (5) 
obyek wisata pada rule yang antecedent (bagian kiri) 
sesuai dengan karakteristik yang dimasukkan dan 
mempunyai confidence tertinggi akan ditampilkan. 
 Tabel 5 menampilkan contoh rule yang 
mengandung enam  item (k=6), lima  item pada 
bagian karakteristik dan satu item pada bagian 
obyek_wisata, yang mempunyai nilai confidence 
lebih dari 80%.   
 
 
 
 

Tabel 3. Rule Hasil Analisa Asiosiasi dengan jumlah 
item k =6 

Rule Karakteristik Obyek_wisata 

1. Laki-laki, Umur 25 s/d 44 
tahun, belum menikah, 
pendapatan kurang dari 5 
juta, pekerjaan lepas 

Pantai Kuta 

2. Perempuan, Umur 25 s/d 
44 tahun, belum menikah, 
tidak berpendapatan, 
pekerjaan mahasiswa atau 
pelajar 

Pantai Nusa 
Dua 

3. Laki-laki, umur lebih dari 
65 tahun, sudah menikah, 
pendapatan kurang dari 5 
juta, kerja_pedagang 

Songgoriti 

4. Laki-laki, Umur 15 s/d 24 
tahun, belum menikah, 
pendapatan kurang dari 1 
juta, pekerjaan nel_pet 

Gunung Bromo 

5. Laki-laki, Umur 45 s/d 64 
tahun, sudah menikah, 
pendapatan kurang dari 5 
juta, pekerjaan pegawai 
negri 

Gunung Bromo 

6. Perempuan, Umur 45 s/d 
64 tahun, sudah menikah, 
pendapatan kurang dari 1 
juta, pekerjaan ibu rumah 
tangga 

Wisata Bahari 
Lamongan 

7. Perempuan, Umur 25 s/d 
44 tahun, sudah menikah, 
pendapatan kurang dari 5 
juta, pekerjaan pegawai 
swasta 

Pantai Sengigi 

8. Laki-laki, Umur 45 s/d 64 
tahun, sudah menikah, 
tidak berpendapatan, tidak 
bekerja 

Gunung Kawi

9. Perempuan, umur lebih 
dari 65 tahun , sudah 
menikah, pendapatan 
kurang dari 1 juta, 
pekerjaan ibu rumah 
tangga 

Pantai Kuta 

10. Laki-laki, Umur 15 s/d 24 
tahun, belum menikah, 
tidak berpendapatan, 
pekerjaan mahasiswa atau 
pelajar 

Gunung Bromo 

 
 Sedangkan tabel 6, menggambarkan hubungan 
antara setiap karakteristik sosio-demografis 
wisatawan terhadap pemilihan obyek wisata dengan 
nilai confidence = 100%. Dari tabel tersebut dapat 
diketahui bahwa hasil analisa asosiasi sangat 
dipengaruhi oleh karakteristik pekerjaan diikuti 
dengan karakteristik umur, pendapatan, status dan 
jenis kelamin 
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Tabel 6.  Hubungan Karakteristik Sosio-demografis 
Wisatawan terhadap pemilihan obyek wisata 

No Nama 
kriteria 

Nama 
Obyek 
Wisata 

Conf
idenc
e(%) 

Supp
ort(
%) 

K 

1. Laki-laki Gunung 
Bromo 

100 2 6 

2. Perempuan Taman 
Nasional 
Bunaken 

100 3 6 

3. Belum 
Menikah  

Pantai Kuta 100 3 4 

4. Sudah 
Menikah 

Songgoriti 100 2 4 

5. Umur 15 s/d 
24 tahun 

Gunung 
Bromo 
 

100 1 8 

6. Umur 25 s/d 
44 tahun 

Wisata 
Bahari 
Lamongan 

100 5 2 

7. Umur 45 s/d 
64 tahun 

Songgoriti 100 1 7 

8. Tak 
Berpendapat
an 

Gunung 
Bromo 

100 2 6 

9. Pendapatan 
Dibawah 1 
juta 

Pantai Kuta 
 

100 1 7 

10. Pendapatan 
Dibawah 5 
juta 

Pantai 
Senggigi 
 

100 1 8 

11. Pekerjaan 
Pegawai 
Negeri 

Gunung 
Bromo 
 

100 1 7 

12. Pekerjaan 
Pelajar atau 
Mahasiswa 

Pantai Nusa 
Dua 
 

100 1 8 

13. Pekerjaan 
Karyawan 
Swasta 

Pantai 
Senggigi 
 

100 1 8 

14. Pekerjaan 
Nelayan atau 
Petani 

Gunung 
Kawi 
 

100 1 8 

15. Pekerjaan 
Ibu Rumah 
Tangga 

Pantai Kuta 
 

100 1 7 

16. Pekerjaan 
Pedagang 

Songgoriti 100 1 7 

17. Pekerjaaan 
Lepas 

Pantai Kuta 
Lombok 

100 1 7 

 
 
4. Kesimpulan 

 
Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan 

bahwa salah satu algoritma data mining yaitu analisa 
asosiasi dapat diaplikasikan  untuk pemilihan  obyek 
wisata yang diminati di Indonesia berdasarkan 
karakteristik sosio-demografis wisatawan. Dari 
kelima karakteristik sosio-demografis yang 
digunakan, karakteristik pekerjaan mempunyai 
pengaruh paling besar dalam pemilihan obyek 
wisata.  

Untuk pengembangan Aplikasi Data Mining 
lebih lanjut, dapat menggunakan algoritma lain, 
misal algoritma FP-Growth. Perbedaannya adalah 
algoritma apriori harus melakukan scan database 
setiap kali iterasi, sedangkan algoritma FP-Growth 
hanya melakukan satu kali scan database diawal. 
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Abstrak 

Manajemen persediaan rumah sakit adalah proses yang kompleks karena banyaknya item persediaan dengan 
karakteristik yang berbeda-beda yang harus ditangani. Selama ini proses pengendalian persediaan di rumah sakit 
masih dilakukan secara tradisional berdasarkan intuisi dari pengelola. Dukungan SI/TI masih sebatas 
mengotomasi transaksi dan belum dapat digunakan untuk menentukan kapan persediaan harus diisi ulang dan 
berapa jumlah yang harus dibeli. Hal ini menyebabkan tingkat pelayanan kurang maksimal karena adanya obat 
yang tidak tersedia pada saat dibutuhkan. Penelitian yang dibahas pada makalah ini mengembangkan aplikasi 
untuk mengelola persediaan secara kontinyu dengan sistem pengendalian persediaan yang disesuaikan dengan 
karakteristik dari item (sangat penting, penting, kurang penting). Penelitian diawali dengan studi literatur dan 
dilanjutkan dengan observasi dan pengambilan data di sebuah rumah sakit di Surabaya untuk mendapatkan 
gambaran tentang proses pengendalian persediaan di rumah sakit. Hasil observasi digunakan untuk merancang 
aplikasi sekaligus menyediakan data untuk pengujian. Setelah itu rancangan diimplementasikan ke dalam 
aplikasi dengan bahasa pemrograman PHP dan SQL Server  sebagai sistem database. Hasil implementasi 
kemudian diuji coba. Aplikasi telah berhasil dibuat sehingga pengelola persediaan rumah sakit dapat 
menerapkan sistem pengelolaan yang berbeda untuk item dengan tingkat kepentingan yang berbeda. Untuk 
setiap kelas item aplikasi dapat menentukan kapan pemesanan ulang harus dilakukan dan kuantitas pemesanan. 
Fitur-fitur penting lainnya dalam aplikasi ini adalah adanya order list sehingga dapat mengingatkan manajer 
tentang item-item yang harus dipesan. Hasil simulasi dari penggunaan aplikasi berhasil menunjukkan bahwa jika 
aplikasi ini diterapkan di rumah sakit maka item-item sangat penting akan memiliki service level yang sangat 
tinggi dibandingkan dalam kondisi sekarang yang masih sering terjadi stockout.    
 
Kata kunci : aplikasi, manajemen persediaan, rumah sakit, continuous review, ROP, EOQ 
 
 
1. Pendahuluan  
 

Rumah sakit dewasa ini menghadapi tuntutan 
yang berat dalam memberikan layanan kesehatan 
yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. 
Salah satu aspek penting dalam penyediaan jasa 
pelayanan kesehatan yang berkualitas adalah proses 
logistik. Secara umum, proses logistik terkait dengan 
pengelolaan dan pemenuhan material, pasokan dan 
manajemen instrumen dan pengadaan berbagai item 
di rumah sakit (Tung dkk, 2008) 

Manajemen persediaan di rumah sakit adalah 
proses yang kompleks karena banyaknya item 
dengan karakteristik berbeda yang harus ditangani 
dan banyaknya pihak yang terlibat. Menurut 
Brennan (1998) pasokan bahan kesehatan mencapai 
20 - 30% dari biaya yang dikeluarkan oleh penyedia 
layanan kesehatan. Alverson (2003) menambahkan 
bahwa rumah sakit rata-rata menghabiskan jutaan 
dolar setiap tahun untuk investasi obat-obatan. 
Besarnya biaya yang dikeluarkan mengindikasikan 
bahwa masalah inventori atau persediaan rumah 
sakit adalah suatu yang penting bagi rumah sakit. 

Namun pada kenyataannya masih banyak rumah 
sakit yang belum mengelola persediaan mereka 
secara efektif. Proses pengelolaan persediaan di 
rumah sakit masih banyak yang dilakukan secara 
manual dengan menggunakan kartu stock sederhana. 
Selain itu, proses penentuan tingkat persediaan juga 
masih banyak yang berdasarkan intuisi dari pihak 
manajemen.  

Pada prakteknya organisasi yang memiliki 
ribuah item persediaan tidak mungkin dapat 
memberikan perhatian yang sama untuk setiap item 
karena hal tersebut membutuhkan sumber daya yang 
besar. Oleh karena manajer umumnya 
mengelompokkan item persedian dan menerapkan 
strategi pengelolaan yang berbeda untuk kelas item 
yang berbeda.  

Teknik klasifikasi persediaan yang umum 
diterapkan adalah klasifikasi ABC yang 
mengelompokkan item persediaan ke dalam tiga 
kategori yaitu kelas A (sangat penting), B (penting) 
dan C (tidak terlalu penting) berdasarkan total 
pemakaian tahunan (Yu, 2010). Menurut Partovi dan 
Anandarajan (2002) item kelas A adalah item yang 

No Makalah : 377
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berjumlah sedikit yang berada di urutan teratas pada 
daftar yang menyumbang mayoritas total pemakaian 
tahunan. Item yang diklasifikasikan menjadi kelas B 
adalah item dengan penilaian yang cukup tinggi, dan 
item yang diklasifikasikan sebagai kelompok C ialah 
item yang berada di urutan bawah pada daftar yang 
mengontrol porsi pemakaian tahunan yang relatif 
kecil. 

Topik penting lainnya dalam manajemen 
persediaan adalah penentuan tingkat persediaan 
untuk mencapai tingkat pelayanan tertentu dengan 
biaya yang terjangkau. Persediaan dengan 
permintaan yang tidak pasti dapat dikelola dengan 
sistem manajemen persediaan yang dikelompokkan 
ke dalam continuous review dan periodic review 
(Silver dkk, 1998). 

Makalah ini menampilkan hasil penelitian yang 
berusaha mengatasi beberapa celah dalam bidang 
manajemen persediaan rumah sakit. Pertama, 
berbagai penelitian yang telah dilakukan selama ini 
mengasumsikan bahwa manajemen persediaan 
dilakukan dengan salah satu sistem pengendalian 
persediaan yaitu periodic atau continuous untuk 
semua item. Padahal, sistem yang tepat digunakan 
sangat tergantung pada karakteristik dari item 
persediaan. Perlakuan sistem yang harus diberikan 
terhadap item barang akan berbeda, sesuai dengan 
karateristik item tersebut. Kedua, penerapan sistem 
pengendalian persediaan yang selama ini diterapkan 
di berbagai rumah sakit masih tradisional. Masih 
sangat sedikit rumah sakit yang telah menerapkan 
teknologi informasi dalam mendukung prosesnya 
(VIVANEWS, 2009) khususnya dalam 
mengendalikan persediaan. Diantara sedikit rumah 
sakit yang telah mengimplementasikan sistem dan 
teknologi informasi, sebagian telah 
mengimplementasikan sistem informasi untuk 
bagian logistik dan apotek (Darmaningrat, 2009). 
Walaupun sistem ini sudah dapat membantu untuk 
mengelola informasi terkait dengan persediaan 
namun belum dapat digunakan untuk menentukan 
kapan  persediaan harus diisi ulang dan berapa 
jumlah yang harus dibeli.  

Penelitian yang dibahas pada makalah ini 
mengembangkan aplikasi yang dapat membantu 
manajer rumah sakit dalam mengelola persediaan 
secara kontinyu. Dengan peninjauan kontinyu maka 
aplikasi dapat memberikan peringatan kapan 
persediaan harus diisi ulang. Selanjutnya aplikasi 
dapat digunakan untuk menentukan jumlah yang 
harus dibeli untuk tiap kelas item yang berbeda. 
Dengan demikian diharapkan aplikasi ini dapat 
membantu manajer rumah sakit untuk 
menyeimbangkan tingkat pelayanan dan biaya 
persediaan obat di rumah sakit. 

Untuk mencapai tujuan tersebut terlebih dahulu 
dilakukan studi literatur terkait dengan manajemen 
persediaan secara umum dan manajemen persediaan 
rumah sakit. Kemudian untuk mendapatkan 

gambaran tentang proses pengendalian persediaan di 
rumah sakit dilakukan observasi dan pengambilan 
data di sebuah rumah sakit di Surabaya. Hasil 
observasi digunakan untuk merancang aplikasi 
sekaligus menyediakan data untuk testing. Setelah 
itu rancangan diimplementasikan ke dalam aplikasi 
dengan bahasa pemrograman PHP dan SQL Server  
sebagai sistem database. Aplikasi yang telah jadi 
kemudian diuji. Mengingat hasil dari aplikasi belum 
diterapkan untuk melihat kontribusi dari aplikasi 
dalam menyelesaikan masalah dilakukan simulasi 
dengan menggunakan Excel.  
 
2. Sistem Pengelolaan Persediaan 
 

Menurut Silver dkk (1998) secara umum sistem 
pengendalian persediaan yang dibagi menjadi 2, 
yaitu fixed-order-quantity system (continuous) dan 
Fixed-time-period system (periodic). Pada 
Continuous System posisi stok dimonitor secara 
terus menerus dan saat posisi stok mencapai titik 
pemesan ulang (Reorder Point) dilakukan 
pemesanan dengan kuantitas pemesanan yang tetap. 
Pada Periodic System pemesanan dilakukan pada 
periode waktu tertentu yang telah ditetapkan. Ketika 
tinjauan dilakukan, stok akan dipesan sampai 
memenuhi tingkat inventori yang ditargetkan 
sehingga jumlah pesanan bisa berubah-ubah dari 
satu periode ke periode berikutnya. 

Seperti telah disebutkan sebelumnya, 
klasifikasi ABC umum digunakan untuk 
mengelompokkan item-item dalam persediaan 
menjadi menjadi 3 kelompok, yaitu item barang 
yang sangat penting, penting dan tidak penting. 
Menurut Silver dkk (1998) sistem pengendalian 
persediaan untuk tiap kelas item berbeda-beda 
seperti ditunjukkan pada tabel 1.  

Sistem Order point, Order Up to Level (s, S ) 
Merupakan sistem persediaan yang apabila 
persediaan sudah mencapai reoder point (s) akan 
dilakukan pemesanan persediaan sampai pada 
tingkat  stock maksimum (S), dimana S=s+Q. 
Metode ini tepat digunakan untuk karakteristik item 
yang sangat penting dengan tinjauan yang terus 
menerus.  

Sistem Order point, Order Quantity (s, Q) tepat 
digunakan untuk item yang mempunyai karakteristik 
penting dengan tinjauan yang terus menerus. Pada 
sistem ini apabila persediaan sudah mencapai reoder 
point (s) maka akan dilakukan pemesanan sebesar Q 
(keputusan jumlah unit yang dipesan setiap kali 
pemesanan). Sistem Periodic Review, Order Up to 
Level (R, S) untuk karakteristik item yang penting 
dengan tinjuan yang berkala. Dengan sistem ini 
maka setiap peninjauan persediaan pada periode (R) 
akan dilakukan pemesanan persediaan sampai pada 
tingkat stock maksimum (S).  

Sistem (R, s, S) yang merupakan kombinasi 
dari sistem (R, S) dan (s, S) tepat untuk karakteristik 
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item yang sangat penting dengan tinjauan yang 
berkala. Pada sistem ini ketika persediaan mencapai 
reoder point (s) akan dilakukan  pemesanan 
persediaan sampai stock maksimum (S). Namun jika 
persediaan masih belum mencapai (s) atau masih 
diatasnya maka pemesanan akan dilakukan pada 
periode peninjauan berikutnya (R). 

Two Bins Method digunakan untuk item yang 
kurang penting dengan tinjauan yang terus menerus 
maupun berkala. Metode pengendalian persediaan 
ini dapat dianalogikan seperti 2 kaleng, kaleng 
pertama ditujukan untuk memasok permintaan saat 
ini dan kaleng kedua untuk memenuhi permintaan 
selama periode pengisian.  
 
Tabel 1 Klasifikasi Sistem Pengendalian Persediaan 

(Diadaptasi dari Silver dkk, 1998) 
 

Klasifikasi 

Sistem 

Continuous 
review 

Periodic review 

Sangat Penting (s, S) (R, s, S) 

Penting (s, Q) (R, S) 

Kurang penting 
Metode yang mudah 

diimplementasikan seperti two bins 
method 

 
 Re-order Point (ROP) adalah suatu titik 
dimana pemesanan harus dilakukan kembali untuk 
menjaga agar persediaan tetap ada selama leadtime. 
Leadtime adalah waktu sejak pemesanan dilakukan 
sampai pesanan didapatkan. Ada beberapa faktor 
yang mempengaruhi besarnya ROP antara lain 
adalah permintaan selama leadtime dan besar safety 
stock. Maka secara matematis didapatkan hubungan 
sebagai berikut: 
ROP = d x l + SS    (1) 
Dengan diketahui: 
d : rata-rata permintaan perhari 
l : rata-rata leadtime 
 

Model Economic Order Quantity (EOQ) 
merupakan model yang digunakan oleh pihak 
manajemen untuk mengambil keputusan tentang 
kuantitas pemesanan barang. Model ini 
dimaksudkan untuk mendapatkan pesanan yang 
optimal sehingga dapat meminimalkan biaya. Dalam 
perhitungan EOQ ini akan dibandingkan biaya 
penyimpanan di gudang dan biaya pemesanan 
barang yang pada akhirnya dapat dicari besarnya 
pemesanan ekonomis. Rumus untuk mencari 
besarnya EOQ adalah sebagai berikut: 

   (2) 
Dengan diketahui: 
Q : besar pemesanan optimal (EOQ) 
D : permintaan tahunan 

: biaya order per order 
h : biaya simpan per unit per tahun 
 
Safety Stock adalah istilah yang biasa digunakan 
pada persediaan, untuk menjelaskan stok ekstra yang 
perlu dijaga berguna untuk menghindari stockout. 
Rumus Umum Safety Stock ditunjukkan oleh rumus 
berikut: 

    (3) 
sdl  =  Standar deviasi permintaan selama lead time  
Z = Suatu nilai dari tabel  distribusi normal standar 
yang berkorelasi dengan  probabilitas tertentu. Nilai 
Z berasal dari nilai service level yang berguna untuk 
mengukur performa dari suatu sistem. 
  
3. Sistem Pengelolaan Persediaan Rumah Sakit  
 

Rumah sakit XYZ yang digunakan sebagai 
sumber data memiliki satu gudang penyimpanan 
barang (gudang perbekalan farmasi) dan dua unit 
yaitu unit instalasi farmasi dan unit rawat inap. 
Proses terkait dengan pengelolaan persediaan di 
rumah sakit ini menjadi tanggung jawab departemen 
umum yaitu bagian pengadaan. Pemesanan obat 
melibatkan unit, instalasi farmasi, bagian pengadaan, 
supplier barang dan bagian keuangan rumah sakit. 
Instalasi farmasi melakukan perencanaan, kemudian 
membuat pemesanan kepada bagian pengadaan yang 
selanjutnya bagian pengadaan mengontak supplier 
untuk memastikan harga dan memesan sesuai 
dengan yang dipesan oleh unit instalasi farmasi. 
Apabila sudah terjadi kesepakatan, obat dikirim oleh 
supplier ke rumah sakit dan diterima di gudang. 
Kemudian instalasi farmasi mengeluarkan invoice, 
sedangkan faktur dari supplier diterima oleh bagian 
keuangan, dan kemudian dilakukan pembayaran 
kepada supplier.  

Selama ini rumah sakit telah menggunakan 
sistem informasi untuk mencatat barang yang keluar 
masuk dari dan ke gudang. Demikian pula 
pengeluaran obat dari instalasi farmasi telah tercatat 
dengan sistem informasi dan dapat dilacak oleh 
bagian pengadaan. Namun, pemakaian obat di unit-
unit tidak dapat dilacak karena ditangani oleh sistem 
terpisah dan belum terintegrasi. Sistem pengendalian 
persediaan di rumah sakit ini menggunakan sistem 
periodik. Sementara itu jumlah pemesanan 
ditentukan oleh bagian pengadaan berdasarkan data 
penggunaan masa lalu. Waktu yang dibutuhkan 
untuk mengadakan obat rata-rata satu hari.  
 
 
4. Perancangan dan Pengembangan Aplikasi 

 
4.1 Rancangan Aplikasi 

 
Aplikasi ini dirancang untuk membantu 

pengelola persediaan obat di rumah sakit yang dalam 
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kasus ini adalah bagian pengadaan. Garis besar 
sistem yang dibangun memiliki masukan, proses dan 
output seperti ditunjukkan pada gambar 1. Aplikasi 
membutuhkan data masukan berupa data informasi 
obat (nama, kode, kemasan, klasifikasi) dan 
transaksi keluar dan masuk obat. Idealnya data ini 
diperoleh dari sistem informasi gudang yang 
mencatat pemasukan obat, dan sistem informasi di 
unit-unit yang mencatat pengeluaran obat. Akan 
tetapi karena pada kondisi rumah sakit yang belum 
memiliki sistem informasi tersebut maka aplikasi 
dilengkapi dengan fitur untuk menginputkan secara 
langsung transaksi obat masuk dan keluar.  

 Data transaksi obat kemudian digunakan 
sebagai inputan untuk bagian proses aplikasi. Bagian 
utama dari proses aplikasi adalah penentuan titik 
pemesanan ulang (ROP atau s) dan jumlah pesanan 
(EOQ atau Q) yang disesuaikan dengan karakteristik 
barang. Terdapat 3 metode yang dapat digunakan 
yaitu metode s,S untuk item kelas A, metode s,Q 
untuk item kelas B dan Two Bins Method untuk 
item kelas C. Selain itu aplikasi juga menyediakan 
alert tentang waktu pemesanan dan laporan untuk 
pengelolaan persediaan. Hasil keluaran dari aplikasi 
berupa detil barang, metode pengendalian 
persediaan yang digunakan, ROP, EOQ, Safety 
Stock, informasi/alert waktu pemesanan barang dan 
laporan-laporan harian dan bulanan. 

 

 
Gambar 1 Gambaran Umum Aplikasi 
 
Sistem dirancang dengan tiga macam hak 

akses, yaitu hak akses pengadaan, hak akses unit dan 
hak akses gudang. Pada bagian unit hanya terdapat 
form ambil barang. Bagian gudang hanya terdapat 
form penerimaan barang. Bagian pengadaan terdapat 
fitur antara lain: 
• Memberikan saran sistem untuk pengelolaan 

barang 
• Memberikan pilihan sistem untuk pengelolaan 

barang 
• Memberikan perlakuan terhadap sistem yang 

dipilih 

• Memantau persedian barang dan titik pemesanan 
ulang (ROP) 

• Menentukan besarnya pemesanan barang yang 
optimal (EOQ) 

• Menentukan besarnya safety stock dan biaya 
yang seharusnya dikeluarkan untuk safety stock 

• Menentukan kapan persediaan akan habis dalam 
hitungan hari 

• Menentukan kapan akan reorder dalam hitungan 
hari 

• Penampilan auto reorder (sesuai dengan masing-
masing sistem yang digunakan) 

• Menentukan Order List berdasarkan 
penghitungan ROP dan rata-rata permintaan per 
hari 

 
4.2 Implementasi 

 
Rancangan diimplementasikan dengan  bahasa 

pemrograman PHP dan SQL Server  sebagai sistem 
database. Gambar 2 menunjukkan tampilan input 
untuk master data obat Tensivask 10mg Tab yang 
termasuk kelas sangat penting (kelas A). Data lain 
yang harus diinputkan pada master data adalah 
service level dan stok maksimum. Seperti terlihat 
pada gambar bahwa di bagian kanan field nama 
barang akan muncul saran sistem yang harus 
diterapkan yaitu s,S. 
 

 
Gambar 2 Menginputkan master data obat 

 
Berdasarkan saran dari sistem maka bagian 

pengadaaan dapat melihat pada tab yang sesuai 
dengan sistem yang disarankan yaitu Order Point, 
Order Up to Level (s,S). Pada tab ini akan muncul 
informasi mengenai safety stock, ROP dan sisa stock 
dari obat yang termasuk dalam kategori tersebut. 
Seperti ditunjukkan pada gambar 3, Tensivask 10mg 
Tab memiliki ROP 328 unit.  

 Untuk obat yang termasuk kelas item 
penting contohnya adalah HP Pro Kaps maka 
manajer dapat melihat safety stock, ROP dan EOQ 
pada tab Order Point, Order Quantity seperti 
ditunjukkan pada gambar 4.  
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Gambar 3 Perhitungan ROP 

  
 

 
Gambar 4 Tampilan untuk Item Kelas B (penting)  

 
 Aplikasi ini juga menyediakan fitur lain 
yang dapat membantu user yaitu perkiraan stok akan 
habis (gambar 5) dan perkiraan kapan harus 
memesan ulang (gambar 6). Seperti ditunjukkan 
pada gambar 5 dan 6, item Tensivask 10mg Tab 
memiliki ROP 328 unit. Dengan rata-rata 
pemakaian/hari 167 unit unit dan sisa stok saat ini 
970 unit maka dapat diperkirakan bahwa stok akan 
habis kurang lebih dalam 5 hari dan pemesanan 
ulang harus dilakukan dalam 3 hari dari sekarang.  

Untuk memastikan bahwa tidak ada item 
yang terlanjur habis, maka user dapat mengakses 
Tab Order List yang memuat daftar obat-obatan 
yang harus segera dipesan. Gambar 7 menunjukkan 
bahwa item HR Pro Kaps memiliki ROP 89 unit, 
sementara sisa stock saat ini adalah 63 unit ini 
berarti batas waktu pemesanan sudah terlewati. 

 
Gambar 5 Perkiraan stok habis  

 
Gambar 6 Perkiraan kapan akan reorder 

    

 

 
Gambar 7 Order List 

 
 

5. Uji Coba dan Analisis 
 

5.1 Data Masukan 
 

Data masukan berasal dari data penggunaan 
obat di rumah sakit XYZ selama tahun 2010. 
Permintaan ini adalah barang yang dikeluarkan 
untuk memenuhi kebutuhan pasien. Data lainnya 
adalah data kode barang, nama barang, harga dan 
leadtime dari tiap barang. Data masukan tersebut 
sebelumnya telah tersimpan di dalam salah satu tabel 
pada database yang telah disediakan kemudian 
sistem akan mengambil data barang untuk dikelola 
dengan sistem yang telah dipilih user. Untuk 
keperluan uji coba maka dimasukkan 4 item kelas A, 
3 item kelas B dan 3 item kelas C seperti 
ditunjukkan pada tabel 2. 
 

Nama Barang 
Harga Per 

satuan 
terkecil 

Klasifikasi 
Item 

TENSIVASK 10 mg Tab. 10450 A 

OMZ 40 mg Inj. 10 ml 121000 A 

OCTALBIN 25% Inf. 100 ml 1980000 A 

CENDO LYTEERS Eye Drp. 
(BOTOL) 

18975 A 

HP PRO Kaps. 3657 B 

LONGCEF 125 mg Syr. 60 ml 41708 B 

ONDAVELL 8 mg Tab. 15125 B 

VENARON 300 mg Kaps. 2406 C 

CAL-95 100 mg Tab. 3080 C 

PROLIVA TAB. 7700 C 

Tabel 2 Data Barang  
 

5.2 Verifikasi 
 

Setelah semua data diinputkan maka dilakukan 
uji verifikasi untuk mengetahui apakah aplikasi 
sudah berjalan sesuai rancangan dan memberikan 
hasil yang benar. Untuk itu, semua fitur-fitur yang 
dirancang diuji coba dan ternyata semua fitur telah 
berjalan dengan baik. 

Selain itu diuji pula luaran yang dihasilkan 
oleh sistem dengan membandingkan hasil dari 
aplikasi dan hasil perhitungan secara manual. 
Sebagai contoh perhitungan dilakukan untuk item 
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Tensivasks 10mg Tab dengan menggunakan Excel. 
Ternyata hasil perhitungan ROP dan safety stock 
dengan Excel berturut-turut adalah 327,59 unit dan 
161,38 unit. Sementara hasil dari aplikasi adalah 328 
unit dan 162 unit. Perbandingan menunjukkan 
bahwa hasil aplikasi sudah sesuai dengan hasil 
perhitungan secara manual sehingga dapat 
disimpulkan bahwa aplikasi telah berjalan dengan 
benar.  

 
 

5.3 Penggunaan Aplikasi 
 

Mengingat aplikasi belum diterapkan dalam 
secara langsung di rumah sakit maka hasil 
penggunaan aplikasi belum dapat diperoleh. Oleh 
karena itu, manfaat penggunaan aplikasi ditinjau 
dengan mensimulasikan proses pengendalian 
persediaan jika menggunakan aplikasi dibandingkan 
dengan kondisi saat ini. Simulasi dilakukan terhadap 
item Tensivask 10mgTab selama tahun 2010. 
Berdasarkan data yang diperoleh dari rumah sakit 
item ini rata-rata digunakan 166 unit/hari , terjadi 19 
kali stockout dan rata-rata persediaan 600,5 unit.  

Melalui aplikasi diperoleh ROP 328 unit. 
Aplikasi akan memberikan alert jika persediaan 
sudah mendekati titik ini. Dengan transaksi barang 
masuk dan keluar Tensivask 10mg Tab pada tahun 
2010 dan menerapkan ROP 328 ini ternyata hanya 
akan terjadi 1 kali stockout. Dengan demikian 
aplikasi ini jika diterapkan akan dapat membantu 
pihak manajemen rumah sakit untuk memastikan 
bahwa item yang sangat penting (kelas A) memiliki 
tingkat layanan yang sangat tinggi pula (hampir 
tidak pernah terjadi stockout).  

 
Gambar 8 Perbandingan Tingkat Persediaan tanpa 

dan dengan Aplikasi 
 

Perbandingan antara tingkat persediaan dalam 
kondisi tahun 2010 tanpa menggunakan aplikasi 
dibandingkan dengan jika aplikasi diterapkan dapat 
dilihat pada gambar 8. Saat tingkat persediaan di 
bawah nol berarti terjadi stockout. Terlihat dengan 
jelas bahwa jumlah stockout menurun secara drastis. 
Namun demikian hal ini dicapai dengan rata-rata 
tingkat persediaan yang lebih tinggi yaitu 1000 unit. 
Sehingga manfaat berikutnya dari aplikasi ini adalah 
membantu manajer rumah sakit untuk mengelola 
item-item yang kurang penting dengan metode yang 

lebih tepat sehingga biaya total pengelolaan 
persediaan tidak terlalu tinggi. 
6. Kesimpulan  

 
Makalah ini menampilkan hasil pengembangan 

aplikasi pengelolaan tingkat persediaan obat yang 
disesuaikan dengan tingkat kepentingan dari item 
tersebut. Dengan adanya aplikasi ini manajer 
persediaan rumah sakit dapat menerapkan sistem 
pengelolaan yang berbeda untuk item dengan tingkat 
kepentingan yang berbeda. Untuk setiap kelas item 
aplikasi dapat menentukan kapan pemesanan ulang 
harus dilakukan dan kuantitas yang harus dipesan. 
Fitur-fitur penting lainnya dalam aplikasi ini adalah 
adanya order list sehingga dapat mengingatkan 
manajer tentang item-item yang harus dipesan. Hasil 
simulasi dari penggunaan aplikasi berhasil 
menunjukkan bahwa jika aplikasi ini diterapkan di 
rumah sakit maka item-item sangat penting akan 
memiliki service level yang sangat tinggi 
dibandingkan dalam kondisi sekarang yang masih 
sering terjadi stockout.    
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Abstrak 

Perusahaan start-up sebagai organisasi yang masih berada pada tahap awal pengembangan mengalami berbagai 
ketidakpastian. Akibatnya, banyak perusahaan start-up yang tidak dapat bertahan hingga menjadi perusahaan 
yang mapan. Hal ini menunjukkan sulitnya perusahaan start-up dalam menjalankan manajemen untuk 
pembentukan pondasi perusahaan. Penelitian ini mencakup perancangan proses bisnis dan sistem informasi 
pembangunan produk pada sebuah perusahaan start-up di bidang teknologi informasi dengan strategi bisnis 
product leadership. Pembahasan meliputi langkah-langkah perancangan proses bisnis dengan menggunakan 
Process Classification Framework (PCF) untuk menentukan dan mengklasifikasikan proses bisnis generik. Dari 
perancangan dihasilkan penjabaran proses bisnis yang terdiri dari nama proses, keluaran, dan pihak yang terlibat. 
Proses bisnis kemudian diturunkan menjadi kebutuhan bisnis yang digunakan sebagai dasar pemodelan use case. 
Dari use case tersebut, kebutuhan fungsional sistem dipetakan untuk menjadi acuan bagi sistem informasi 
pengembangan produk bagi perusahaan start-up. Dengan langkah tersebut, didapatkan sebuah rancangan sistem 
informasi yang mendukung proses bisnis guna mencapai tujuan organisasi dan memenuhi strategi bisnis 
perusahaan. 
Kata kunci : start-up, proses bisnis, PCF, use case 
 
1. Pendahuluan 

Semenjak keterpurukan akibat krisis ekonomi 
di tahun 1998 dan 2008, banyak perusahaan 
melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) 
kepada para  pegawainya.  Karena tidak mungkin 
untuk terus menerus bergantung kepada perusahaan 
besar dan pekerjaan manufaktur, stakeholder  
komunitas mulai mempertimbangkan pilihan 
alternatif untuk membuat lapangan pekerjaan dan 
memperkuat ekonomi. Setiap orang mulai berfokus 
pada potensi dari start-up, terutama pada bidang 
teknologi informasi (TI).  

Tak heran, beratus-ratus perusahaan start-up 
yang inovatif muncul terutama akibat pesatnya 
perkembangan TI yang memunculkan model bisnis 
baru. Individu-individu kreatif ini mulai hadir dari 
masyarakat dengan ide-ide bisnis yang menarik. 
Menurut komunitas start-up lokal, start-up di 
Indonesia sudah bertambah menjadi 500 perusahaan 
sejak mereka melakukan pertemuan [13]. Fakta lain 
juga menyatakan ada 600 perusahaan start-up di 
Indonesia pada tahun 2010, yang kemudian 
meningkat jumlahnya menjadi 1000 di tahun 2011 
[4]. 

Akan tetapi dari hasil penelitian yang dikutip 
oleh Tsai dan Lan (2005), 23.7% dari perusahaan 
start-up gagal setelah dua tahun berjalan. Tidak 
hanya itu, data menyatakan hanya 37.3% dari 
berbagai start-up tersebut yang dapat bertahan 
hingga tahun keenam [12]. Hal ini menunjukkan 
bahwa mempertahankan dan mengembangkan suatu 
bisnis start-up hingga waktu yang relatif lama, 

selalu menjadi tantangan manajemen. Untuk 
menghadapi tantangan tersebut diperlukan suatu alat 
bantu, salah satunya adalah sistem informasi yang 
mendukung proses bisnis. perusahaan.  

Oleh karena itu, akan dibangun proses bisnis 
menggunakan PCF yang menjadi dasar penentuan 
kebutuhan bisnis. Selanjutnya, akan dirancang 
sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan 
bisnis dan strategi perusahaan. Penggunaan sistem 
informasi yang tepat dapat mendukung proses bisnis 
guna mencapai kondisi yang diinginkan dan 
meningkatkan kinerja bisnis sesuai tujuan dan 
strategi perusahaan. 

Sistematika penulisan makalah dibagi menjadi 
tujuh bab, yaitu: bab 1 pendahuluan, bab 2-4 berisi 
teori-teori terkait, bab 5 perancangan proses bisnis 
pada tempat studi kasus, bab 6 perancangan sistem 
informasi, dan bab 7 sebagai kesimpulan.  
 
2. Perusahaan Start-up 

Terdapat berbagai pengertian dari perusahaan 
start-up. Hal ini terjadi karena variasi bentuk, 
ukuran, dan jenis usaha dari start-up. Salah satu 
pengertian mengenai perusahaan start-up  
menyatakan start-up adalah organisasi kecil dengan 
beberapa pengalaman dan sejarah yang baru akan 
memulai periode pertumbuhan yang cepat dan 
ekspansi yang akan dipicu (setidaknya sebagian) 
oleh dana bantuan [5]. Pengertian lainnya 
menyatakan start-up merupakan institusi manusia 
yang dibentuk untuk memberikan produk atau 

No Makalah : 381
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layanan baru di bawah kondisi ketidakpastian yang 
ekstrem [9]. 

Perusahaan start-up yang dimaksud pada 
makalah ini adalah perusahaan yang berada pada 
tahap awal perkembangan (early-stage) dengan 
sedikit atau tidak adanya pengalaman praktis untuk 
memberikan produk atau layanan baru di bawah 
kondisi ketidakpastian yang tinggi. Untuk 
menghadapi ketidakpastian tersebut, start-up 
memerlukan pondasi organisasi yang kokoh. 
Namun, pada saat ini start-up tidak mendefinisikan 
kebijakan dan prosedur ataupun birokrasi dalam 
perusahaan dengan baik. Hal ini adalah sesuatu yang 
wajar bagi sebuah organisasi yang berada pada tahap 
pengembangan. Karakteristik perusahaan start-up 
berdasarkan tahapan-tahapan yang dilalui oleh 
perusahaan start-up pada umumnya dapat dilihat 
pada Tabel 1. 
Tabel 1 Karakteristik Perusahaan Start-up per Tahap 
[2] 

Tahap Karakteristik 
Konsep Penelitian (research) 
Pre-Seed Investigasi Peluang 
Early Seed Stage Pembuktian Kelayakan 
Mid Seed Stage Pengembangan 
Later Seed Stage Pengenalan Pasar  
Early Stage Pertumbuhan 

 
3. Keterhubungan PCF dan Proses Bisnis 

PCF adalah sebuah kerangka kerja yang dibuat 
oleh American Productivity Quality Process 
(APQC). Kerangka ini menyediakan sebuah  
panduan mengenai proses bisnis generik bagi 
berbagai jenis organisasi. Proses bisnis generik 
tersebut kemudian dapat diturunkan lagi ke dalam 
tingkatan yang lebih rinci hingga menjadi aktivitas 
yang berjalan di organisasi. Dalam PCF terdapat 
proses yang lengkap seperti yang terlihat pada 
Gambar 1Error! Reference source not found.. 

 
Gambar 1 APQC Process Classification Framework [1] 

 
Proses dalam PCF terbagi menjadi dua 

kategori, yaitu proses yang terkait dengan hal-hal 

dasar yang harus dimiliki (operating process) dan 
proses yang terkait dengan manajemen dan 
dukungan layanan. Dari kedua kategori tersebut 
proses yang ada terbagi lagi menjadi lebih spesifik 
ke dalam berbagai kelompok proses, proses di dalam 
kelompok proses, dan aktivitas dalam proses. 
Kelengkapan pendefinisian proses dalam PCF 
menjadikan PCF sebagai sebuah panduan yang dapat 
diikuti dalam perancangan proses bisnis dalam 
organisasi.  

Pengelolaan proses bisnis organisasi terbagi 
menjadi beberapa tingkatan. Menurut Mathias 
Weske [14], tingkatan tertinggi adalah strategi bisnis 
organisasi. Dari strategi bisnis kemudian diturunkan 
ke dalam sasaran operasional. Setelah itu, pada 
tingkatan ketiga barulah ditemukan proses bisnis. 
Proses bisnis sendiri dapat diartikan sebagai 
kumpulan pekerjaan yang saling berhubungan yang 
merupakan inisiasi respon terhadap suatu event, 
untuk mencapai hasil yang spesifik untuk customer 
dari proses tersebut [10] . 

Dari pengertian proses bisnis maka didapatkan 
beberapa kriteria dari proses bisnis, yaitu : 
1. Memiliki hasil yang spesifik 
2. Memiliki customer yang spesifik untuk proses 

yang berjalan 
3. Merupakan inisiasi respon terhadap event 

tertentu 
4. Merupakan kumpulan pekerjaan yang saling 

berhubungan 
Pendefinisian proses bisnis ini sangat penting artinya 
dalam suatu proses analisis kondisi organisasi  
 
4. Use Case 

Use case adalah sebuah teknik yang berbasiskan 
pada skenario tertentu dalam unified modelling 
language (UML) yang mengidentifikasi aktor dalam 
sebuah interaksi dan menjelaskan pula interaksi 
yang terjadi. Use case menggambarkan bagaimana 
sebuah sistem digunakan. Oleh karena itu, 
sekumpulan use case akan memberikan seluruh 
kemungkinan interaksi yang ada antara aktor dengan 
sistem yang dibangun [7].  

Langkah pertama untuk membuat use case 
adalah menentukan aktor yang berhubungan dengan 
sistem yang akan dimodelkan. Aktor adalah entitas 
dari luar sistem yang menggunakan sistem yang 
dibangun dan hanya memiliki satu peran saja. Aktor 
berbeda dengan pengguna karena pengguna dapat 
memiliki banyak peran saat berhubungan dengan 
sistem. Setelah aktor berhasil didefinisikan maka 
langkah selanjutnya adalah membangun use case 
yang diinginkan. 

Pembuatan dari use case harus memenuhi 
objektif berikut ini [11]: 
1. Untuk mendefinsikan kebutuhan fungsional dan 

operasional dari sistem yang dibangun dengan 
mendefinsikan skenario penggunaan yang 
disepakati bersama. 
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2. Untuk menyediakan sebuah deskripsi yang jelas 
mengenai bagaimana pengguna berinteraksi 
dengan sistem. 

3. Untuk menyediakan sebuah dasar dalam 
melakukan tes validasi. 

	

 
Gambar 2 Pemodelan Use Case 

Komponen yang terdapat dalam use case pada 
Gambar 2 akan dijelaskan pada Error! Reference 
source not found.2 [8]: 
Tabel 2 Komponen Dalam Use Case 

Komponen Deskripsi 
Aktor Pengguna yang memicu berjalannya proses dalam 

use case. 
Use Case Komponen ini menggambarkan pekerjaan yang 

harus dilakukan oleh seorang pengguna dan 
fungsionalitas dari sistem yang dimodelkan 

Use Case 
Package 

Komponen yang dimodelkan sebagai suatu folder 
ini memberikan indikasi dari sekumpulan 
kegunaan elemen dalam pemodelan use case.  

Extends Komponen ini digunakan untuk memberikan 
gambaran mengenai alur alternatif dalam use case 
yang dibangun tanpa menghilangkan use case yang 
asli.  

Include Penggambaran include memberikan pengertian 
bahwa suatu use case dapat menggunakan 
fungsionalitas yang dimiliki oleh use case yang di-
include oleh use case yang lain.  

Generali-
zation 

Generalisasi aktor dilakukan jika ternyata ada 
aktor-aktor yang terspesialisasi yang memiliki 
semua asosisasi yang dimiliki oleh aktor yang 
general. Aktor yang terspsesialisasi dapat memiliki 
asosisasi tambahan dengan use case yang ada. 
Generalisasi antara use case dilakukan jika use 
case yang digeneralisasi memiliki subtipe.  

Interface  Sekumpulan operasi yang dapat digunakan oleh 
aktor untuk berinteraksi dengan sistem dan 
memudahkan pergantian pengguna sistem. 

System 
Boundary 

Komponen ini digambarkan sebagai sebuah 
gambar kotak biasa sebagai pembatas antara 
sistem dan aktor di luar sistem. 

 
5. Perancangan Proses Bisnis Organisasi 
5.1 Langkah-langkah Perancangan Proses 

Bisnis 
Untuk melakukan perancangan proses bisnis 

dalam suatu organisasi terdapat berbagai tahapan 

perancangan yang harus dilalui. Tahapan tersebut 
adalah [10]: 
1. Tahapan pencarian informasi terkait dasar-dasar 

organisasi 
2. Pelaksanaan wawancara untuk menemukan 

fungsi yang ada dalam organisasi beserta dengan 
tanggung jawab dari masing-masing fungsi. 

3. Persiapan untuk melakukan pembahasan hasil 
pengumpulan data melalui wawancara pada 
langkah 2. 

4. Inisiasi pertemuan dengan pihak bisnis untuk 
melakukan verifikasi hasil temuan. 

5. Analisis hasil temuan. 
6. Identifikasi aktivitas 
7. Gabungkan aktivitas yang ada dan tentukan 

proses bisnis organisasi. 
Langkah pertama untuk mencari informasi 

terkait dasar-dasar organisasi adalah hal yang sangat 
penting. Pada langkah ini, dasar organisasi yang 
menjadi fokus adalah kegiatan bisnis organisasi 
terkait dengan misi, strategi, dan sasaran organisasi. 
Pada langkah ini informasi mengenai strategi bisnis 
adalah informasi yang sangat penting karena dengan 
menggunakan informasi tersebut proses bisnis 
organisasi dapat ditentukan pada tingkatan yang 
lebih teknis [14].  

 
5.2 Penerapan Langkah Perancangan Proses 

Bisnis pada Organisasi XYZ 
Sesuai dengan langkah yang dijelaskan pada 

bagian 5.1 kemudian dilakukan studi kasus pada 
perusahaan XYZ, yaitu sebuah perusahaan start-up 
yang bergerak di bidang mobile application. Sesuai 
dengah tahapan perancangan proses bisnis pertama-
tama dilakukan pencarian informasi terkait dengan 
dasar-dasar organisasi. Hal yang menjadi fokus 
dalam pencarian informasi pada langkah pertama 
adalah informasi strategi bisnis perusahaan. 

Pencarian informasi dilakukan dengan cara 
wawancara terhadap anggota perusahaan. Hasil dari 
wawancara kemudian divalidasi kembali 
kelengkapannya kepada pihak perusahaan dan dicek 
kebenarannya. Setelah itu hasil yang ada dianalisis 
untuk menentukan proses bisnis perusahaan. Hasil 
yang diperoleh sebagai berikut: 

1. Strategi bisnis perusahaan XYZ adalah 
product leadership.  

Product leadership berfokus pada penyediaan 
produk dengan kualitas terbaik. Jika suatu organisasi 
menerapkan disiplin ini maka kegiatan bisnis 
organisasi akan berfokus pada proses untuk 
membuat penemuan, perancangan produk, dan 
eksploitasi pasar. [3]. Sesuai dengan strategi bisnis 
tersebut perusahaan ini mengutamakan produk yang 
berkualitas bagi target pasarnya.  

Untuk mencipakan produk yang berkualitas, 
perusahaan harus memiliki proses kreatif yang baik 
bagi pembangunan produknya. Proses kreatif ini 
berkaitan dengan analisis kebutuhan produk, 
perancangan produk, dan  manajemen produk 
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perusahaan. Bagi perusahaan yang dengan strategi 
bisnis product leadership proses-proses yang terkait 
dengan manajemen produk adalah hal yang sangat 
penting.  

Selain itu, perusahaan juga memerlukan 
strategi pemasaran yang baik. Hal ini bertujuan 
untuk mengenalkan produk kepada target pasar. 
Semakin besar pasar yang dikuasai akan membawa 
pemasukan yang lebih besar bagi organisasi. Tentu 
saja sebagai sebuah perusahaan yang berorientasi 
pada keuntungan perusahaan, proses pengelolaan 
keuangan juga harus dimiliki.  

2. Struktur  Perusahaan  
Sebagai sebuah perusahaan start-up yang baru 

berdiri, struktur perusahaan masih terdapat dalam 
bentuk jajaran direksi seperti pada Gambar 3. 
Perusahaan memiliki CEO (Chief Executive Officer) 
sebagai pemimpin perusahaan secara keseluruhan. 
CMO (Chief Marketing Officer) sebagai penanggung 
jawab marketing organisasi. CTO (Chief Technology 
Officer) yang menangani masalah penggunaan 
teknologi dalam perancangan produk. CFO (Chief 
Financial Officer) yang bertanggung jawab untuk 
menangani masalah keuangan organisasi. COO 
(Chief Operational Officer) bertugas untuk 
menangani kegiatan operasional organisasi dan 
bertanggung jawab atas manajemen produk 
organisasi. 

 
Gambar 3 Struktur Perusahaan XYZ 

Setiap bagian dalam struktur perusahaan 
mewakili fungsi-fungsi yang ada di dalam 
organisasi. Fungsi-fungsi tersebut antara lain fungsi 
keuangan, produksi, dan pemasaran. dari fungsi-
fungsi tersebut akan diperoleh berbagai proses dan 
aktivitas terkait yang mendukung pencapaian 
sasaran bisnis perusahaan.  

3. Proses  Utama Perusahaan 
Sesuai dengan strategi bisnis perusahaan dapat 

teridentifikasi beberapa proses utama organisasi. 
Proses-proses tersebut antara lain: 

a. Proses  perencanaan keuangan organisasi 
b. Proses pemasaran produk organisasi 
c. Proses perancangan produk organisasi 
d. Proses pengelolaan produk organisasi.  
e. Proses riset produk perusahaan 
Dari setiap proses utama perusahaan akan 

didapatkan berbagai aktivitas yang pada tahap 
selanjutnya akan dipetakan dan digabungkan hingga 
menjadi suatu proses bisnis yang utuh.  
 
5.3 Hasil Perancangan Proses Bisnis 

Perusahaan XYZ 
Langkah terakhir dari perancangan proses 

bisnis perusahaan adalah penggabungan aktivitas 
yang ada, kemudian menentukan proses bisnis 

organisasi. Penggabungan dilakukan dengan 
mengacu pada PCF. Proses bisnis perusaahan yang 
dikembangkan terbatas pada proses-proses penting 
organisasi yang terkait dengan manajemen produk, 
keuangan, dan pemasaran. Sesuai dengan batasan 
tersebut maka panduan proses yang digunakan dari 
PCF adalah sebagai berikut: 
1. Develop and manage products and services yang 

berhubungan dengan kegiatan perancangan 
produk. 

2. Market and sell products and services yang 
berhubungan dengan kegiatan pemasaran 
perusahaan. 

3. Deliver products and services yang berhubungan 
dengan manajemen produk. 

4. Manage financial resources yang berhubungan 
dengan kegiatan pengelilaan keuangan 
perusahaan. 

Setelah batasan proses ditentukan maka 
pegembangan proses bisnis dapat dilakukan. 
Langkah penentuan proses bisnis dengan 
menggunakan PCF adalah sebagai berikut: 
1. Menggabungkan aktivitas perusahaan yang 

sejenis 
2. Memetakan terhadap proses di dalam PCF 
3. Membagi hasil pemetaan sesuai dengan 

taksonomi dalam PCF 
4. Membangun tabel yang berisi proses bisnis, grup 

proses, proses, dan aktivitas. 
5. Menyusun dan melengkapi tabel proses bisnis 

pada langkah 4 sesuai dengan karakterisik proses 
bisnis yang dibahas pada bab 3. 

Langkah-langkah perancangan proses bisnis ini 
dilakukan dengan pendekatan bottom-up. Proses 
bisnis dibangun dari aktivitas spesifik yang 
kemudian dipetakan sesuai dengan taksonomi proses 
yang ada di dalam PCF. Selain atribut yang terkait 
dengan proses dalam PCF terdapat dua tambahan 
atribut lain, yaitu keluaran dan pihak yang terlibat 
dalam proses bisnis. Kedua atribut tersebut 
merupakan bagian dari kriteria proses bisnis [14].  

Oleh karena itu, dalam perancangan proses 
bisnis yang dilakukan diidentifikasi pula hasil apa 
yang diperoleh dari setiap proses dan siapa saja yang 
terlibat di dalamnya. Hasil pendefinisian proses 
bisnis perusahaan XYZ dengan menggunakan PCF 
dapat dilihat pada Gambar 4. 
6. Perancangan Sistem Informasi 

Pembangunan Produk 
Sistem informasi pembangunan produk yang 

dirancang merupakan sebuah sistem yang 
mendukung  proses bisnis utama yang terkait dengan 
pembangunan produk perusahaan. Sistem ini 
dibutuhkan untuk memanajemen kemajuan dari 
proses pembangunan produk dalam perusahaan.. 
Dengan adanya sistem ini maka perusahaan dapat 
mengontrol kinerja proses pembangunan produknya 
dengan lebih baik. Selain itu, dengan sistem 
informasi ini maka kolaborasi antar aktor yang 
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terlibat dalam sistem dapat dilakukan dengan lebih 
mudah.  

 Perancangan sistem pada makalah ini terbatas 
pada analisis kebutuhan dengan menggunakan 
pendekatan analisis use case. Setelah kebutuhan 
sistem berdasarkan proses bisnis didapatkan 
selanjutnya dilakukan pemetaan kebutuhan sistem. 
Dari kebutuhan sistem selanjutnya dibuat sebuah 
pemodelan untuk sistem informasi pembangunan 
produk perusahaan. Pemodelan awal dari sistem 
dapat dilihat pada Gambar 5.  

4
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Gambar 4 Hasil Perancangan Proses Bisnis 

Pada Gambar 5 dimodelkan sebuah use case 
dalam bentuk use case package. Package dibangun 
sesuai dengan pemetaan grup proses pada taksonomi 
proses bisnis perusahaan. Aktor dari sistem adalah 
aktor yang diidentifikasi dalam proses bisnis 
(CTO,COO,CMO, dan CEO) ditambah dengan satu 
aktor lainnya, yaitu developer. Developer 
merupakan orang yang pada kehidupan nyata 
bekerja sebagai tim teknis pembangunan produk.  

 

System

C T O

C O O

C E O

Developer

C M O

Membuat Rencana Bisnis
untuk Produk

Memberikan Hasil
Riset Pasar

Memberikan Hasil dari
Pengembangan Produk

Melakukan Pembangunan dan
Pengujian Produk

 

Gambar 5 System Use Case Sistem Informasi 
Pembangunan Produk 
6.1 Pemetaan Kebutuhan Sistem Informasi 

Setelah proses bisnis didefinisikan maka 
terdapat beberapa kebutuhan sistem yang dapat 
ditangkap sesuai dengan proses dan aktivitas yang 
ada. Pada sistem yang dibangun, mengacu pada 
taksonomi proses PCF, grup proses yang diambil 
adalah grup proses 4.5 dan 4.6. Pemetaan kebutuhan 
bisnis dari sistem yang dibangun dapat dilihat pada 
Tabel 3.  
Tabel 3 Pemetaan Kebutuhan 

Grup  
Proses 

Deskripsi Kebutuhan 

4.5 1.  Mengelola proyek pengembangan produk 
(memasukkan deskripsi, sumber daya, jadwal, dan 
kebutuhan teknis) 

2. Mendiskusikan proses dan hasil pembangunan 
produk 

3. Memasukkan berkas terkait dengan produk yang 
dibangun 

4. Melakukan pelacakan kemajuan dari pengerjaan 
produk 

5. Pembuatan laporan kemajuan pengerjaan produk 
4.6 1. Pembuatan laporan pengujian produk

2. Memasukkan keperluan pengujian produk 
3. Mendiskusikan hasil pengujian produk 
4. Melakukan pengelolaan berkas pengujian 

 
6.2 Pemodelan Kebutuhan Sistem Informasi 
 

System

C T O

C O O

C E O

Developer

Mendiskusikan Pengerjaan
Produk

Mengelola Proyek
Pembangunan Produk

Mengelola Pengujian Produk

Mengelola Berkas

Mengelola Status Pengerjaan

Membuat Laporan Pengerjaan
Produk

Mengelola Pembagian Tugas

 
Gambar 6 Use Case Pembangunan dan Pengujian 
Produk 

Berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan dari 
Tabel 2 dapat dibuat sebuah model use case seperti 
yang terlihat pada Gambar 5. Untuk deskripsi dan 
definisi aktor dari model use case dapat dilihat pada 
Tabel 3 dan Tabel 4.  
Tabel 4 Definisi Aktor 

Aktor Deskripsi 
COO Aktor yang memegang peranan untuk 

mengelola pengerjaan produk dari segi 
operasional (jadwal, sumber daya, dll) 

CTO Aktor yang mengawasi pengembangan produk 
dari segi teknis 

CEO Aktor yang memonitor proses pengerjaan 
produk secara umum. 
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Developer Aktor yang melakukan pembangunan produk 
yang merupakan pekerja dari sisi teknis 

 
Tabel 5 Definisi Use Case 

Nama Use 
Case 

Deskripsi 

Mengelola 
Proyek 

Pembangunan 
Produk 

Menyediakan kemampuan untuk mengelola 
deskripsi produk dibangun, desain produk, 
spesifikasi, jadwal, dan sumber daya yang 
dibutuhkan.  

Mendiskusikan 
Pengerjaan 

Produk 

Menyediakan fasilitas untuk melakukan 
diskusi sesuai dengan topik tertentu dalam 
pengerjaan produk. 

Mengelola 
Berkas 

Menyediakan fasilitas untuk menggunggah, 
mengunduh, mengedit, menghapus, dan 
berbagi berkas di antara para pengguna 
sistem. 

Mengelola 
Pengujian 

Produk 

Menyediakan kemampuan untuk mengelola 
artefak yang dibutuhkan dalam pelaksanaan 
pengujian produk termasuk jadwal dan hasil 
pengujian.  

Mengelola 
Status 

Pengerjaan 

Menyediakan kemampuan untuk 
memperbarui status pekerjaan sesuai dengan 
peran dan pembagian tugas dalam 
pembangunan produk 

Membuat 
Laporan 

Pengerjaan 
Produk 

Menyediakan kemampuan untuk membuat 
dan melihat laporan umum dari keseluruhan 
produk yang dibuat terutama dalam hal 
kemajuan dan status pengerjaan produk. 

Mengelola 
Pembagian 

Tugas 

Menyediakan kemampuan untuk melakukan 
pengelolaan pembagian tugas dalam 
pembangunan dan pengujian produk sesuai 
dengan peran yang dimiliki oleh setiap 
pengguna.  

Dari hasil analisis kebutuhan menggunakan 
pemodelan use case didapatkan sebuah gambaran 
mengenai fungsi-fungsi umum yang harus ada di 
dalam sistem. Pada Gambar 5 terlihat pula siapa saja 
yang berhubungan atau secara tidak langsung 
memiliki hak untuk mengakses fungsi-fungsi dalam 
sistem. Fungsi-fungsi tersebut dapat dipetakan 
menjadi kebutuhan fungsional yang merupakan 
spesifikasi perilaku yang diinginkan dalam sebuah 
sistem.    Kebutuhan fungsional dapat digambarkan 
dan dikomunikasikan dengan cukup baik 
menggunakan use case. Hal tersebut disebabkan 
adanya penjelasan mengenai siapa yang dapat 
melakukan apa dalam sistem dengan tujuan tertentu 
dalam sebuah model use case [6]. 

 
7. Kesimpulan 

Objek penelitian pada makalah ini adalah 
sebuah perusahaan start-up yang menerapkan 
strategi product leadership. Salah satu masalah yang 
dihadapi ialah penetapan pondasi organisasi seperti 
proses bisnis dan sistem pendukung yang 
diperlukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
perancangan proses bisnis untuk perusahaan start-up 
dapat dilakukan dengan menggunakan PCF. Dari 
perancang didapatkan proses bisnis generik 
perusahaan. Untuk membangun sistem pendukung 
diturunkan kebutuhan bisnis  berdasarkan proses 
bisnis yang kemudian dijadikan model use case. 
Dari model tersebut, dapat didefinisikan kebutuhan 
fungsional sistem sebagai dasar pembangunan 
sistem informasi. 

Hal ini menunjukkan bahwa analisis kebutuhan 
dari sistem informasi dapat dilakukan dengan 
menggunakan model use case. Penyediaan sistem 
informasi yang tepat, dapat membantu perusahaan 
start-up mencapai kondisi yang diinginkan dan 
meningkatkan kinerja bisnisnya. 
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Abstract 

The Balinese ancient documents, such as the palm leaf manuscripts, are degraded in quality and facing 
destruction nowadays. It needs more proactive actions in order to preserve the old manuscripts. The quality of 
the manuscripts that are kept in soft copies can be enhanced by applying the digital image processing techniques. 
For further researches, it is necessary to firstly pre-process the documents. Noise removal is one of the pre-
processing techniques in order to yield a good recognition result. This study proposed a noise removal technique 
for Balinese palm leaf manuscript, by implementing double Median filter before and after binarization phase. 
From the experimental results, it is proven that the proposed technique worked well and has led to cleaner and 
more readable digital image. 

Keywords: Noise Removal, Image Noise, Binarization, Median Filter, Histogram. 

 

1. Introduction 

In Bali, usually the fan-shaped leaves of the lontar 
palm tree, were and are still being used for 
rendering texts, particularly texts which are 
important to the owner because of containing 
information concerning his family, religious 
practices, privileges, profession (for example, priest 
or exorcist) or the deeds of his Indian ancestors [5]. 
For these reasons, the palm leaf manuscripts are 
kept and venerated by many Balinese. Examples of 
palm leaf manuscript are shown in Fig. 1.  

 
(a) 

 

 
(b) 

 
Fig. 1. Example of pages from palm leaf manuscript 

of Bali (a) example 1, (b) example 2. 
 
With the passage of time, most of these palm leaves 
are nearing the end of their natural lifetime or are 

facing destruction from elements such as dampness, 
fungus, ants and cockroaches. Many of them have 
disappeared because of the human negligence and a 
large number are in a state of damage caused by 
environmental factors, as mentioned before. This 
results many efforts to save this valuable 
information which are of historical importance. 
There are some preservation organizations, 
including the Bali government, who are collecting 
and preserving these valuable palm leaves. 

In order to best preserve the ancient documents, the 
palm leaf manuscripts are captured and stored as 
digital images. Due to the poor condition of the leaf 
manuscripts and the quality of digital imaging 
devices, lead to some difficulties in getting the best 
result of digital images. Most of the results showing 
some contrast problems such as the foregrounds are 
usually having damage ink with different 
background color, and most of the time there are 
noises presence in the image. Digital image 
processing techniques are therefore necessary to 
improve the quality of the digital images of leaf 
manuscripts.  

Many researchers have discovered different 
methods and techniques in enhancing the quality of 
digital images, including the leaf manuscript 
images, such as [1-3, 8-11, 13, and 14]. Generally 
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the enhancement techniques initially reduce the 
noises and separate the foreground from its 
background to move to the later stage of character 
segmentation and recognition. From all the paper 
reviewed, some of them proposed the use of 
histogram in enhancing the images, including 
contrast enhancement and background 
normalization, such as presented in [2, 7, 10, and 
11].  

The image enhancement initialized with the pre-
processing phase, as suggested in [10], it begins by 
changing the whole color image into grayscale, so 
as to ease the subsequent process. Then, the gray 
scale is transformed into binary image using the 
thresholding processes. Later on, it is also 
suggested that the first image cleaning process 
execution is extended to the second cleaning 
process by applying other additional methods. The 
double image cleaning process could produce 
acceptable and accurate image. It could also detect 
damaged characters in the image and separate them 
into another copy of image. The copy of the image 
could be re-filtered with other methods in order to 
gain a better image preview.  

From the research reported in [8], there is no single 
binarization technique is suitable for all images. 
There were six binarization techniques compared 
for the processing of palm leaf manuscripts, those 
are Otsu, Kittler and Illingworth, Kapur, Yen and et 
al., Tsai and Brensen. From the experimentations, 
all of the techniques have given almost 1 in the 
prediction, which means the prediction is almost 
perfect.   

Another pre-processing task is noise removal. The 
noise presented in digital images can be removed 
by applying the Median Filter [9], especially to 
remove the one of the most popular noises, namely 
the salt & pepper noise [3]. 

This paper is divided into five parts. Following this 
introduction is the description of image noise and 
along with that one of the most popular types of 
noise, the Salt and paper noise, and filtering 
methods are also described in Section 2.  The 
proposed technique for noise removal of Balinese 
palm leaf manuscript is discussed in Section 3. 
Experimental results are then shown in Section 4 
and finally, a conclusion and discussion on future 
research are given in the last section. 

2. Image Noise 

Noise is any undesired information that 
contaminates an image [9]. Noise appears in image 
from various sources. The digital image acquisition 
process, which converts an optical image into a 

continuous electrical signal that is then sampled, is 
primary process by which noise can be introduced 
into an image, depending on how the image is 
created.  

The old or ancient palm leaf manuscript when it is 
scanned into RGB image, most of the time contains 
of noises. The presence of noise leads to a distorted 
image, difficult to understand and study. The use of 
appropriate filters to reduce the noise will help the 
possibility of better interpretation of the content of 
the image. 

2.1 Salt-and-Pepper Noise (Impulse Noise) 

Image Noise is classified as Amplifier noise 
(Gaussian noise), Salt-and-pepper noise (Impulse 
noise), Shot noise, Quantization noise (uniform 
noise), Film grain, on-isotropic noise, Speckle noise 
(Multiplicative noise) and Periodic noise. One of 
the most popular noises is the Salt-and-pepper noise 
[9]. 

Salt and pepper noise is sometimes called impulse 
noise or spike noise or random noise or independent 
noise. In Salt and pepper noise (sparse light and 
dark disturbances), pixels in the image are very 
different in color or intensity unlike their 
surrounding pixels. Salt and pepper degradation can 
be caused by sharp and sudden disturbance in the 
image signal. Generally this type of noise will only 
affect a small number of image pixels. When 
viewed, the image contains dark and white dots, 
hence the term salt and pepper noise. An image 
containing salt-and-pepper noise will have dark 
pixels in bright regions and vice versa. This type of 
noise can be caused by dead pixels, analog-to-
digital converter errors and bit errors in 
transmission. 

Salt and pepper distribution noise can be expressed 
by: 

      

where: 

p1, p2 : the Probabilities Density Function (PDF) 

p(x) : distribution Salt and pepper noise in image  

A, B : the arrays size image.  

3. Removing Noise by Median Filtering 

Filters are required for removing noises before 
processing. A median filter is an example of a non-
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linear filter and, if properly designed, is very good 
at preserving image detail.  To run a median filter: 

a. consider each pixel in the image   
b. sort the neighboring pixels into order based 

upon their intensities   
c. replace the original value of the pixel with the 

median value from the list   
 

A median filter is a rank-selection (RS) filter, a 
particularly harsh member of the family of rank-
conditioned rank-selection (RCRS) filters; a much 
milder member of that family, for example one that 
selects the closest of the neighboring values when  
a pixel's value is external in its neighborhood, and 
leaves it unchanged otherwise, is sometimes 
preferred, especially in photographic applications. 

Median and other RCRS filters are good at 
removing salt and pepper noise from an image, and 
also cause relatively little blurring of edges, and 
hence are often used in computer vision 
applications. Median filtering is similar to using an 
averaging filter, in that each output pixel is set to an 
average of the pixel values in the neighborhood of 
the corresponding input pixel. However, with 
median filtering, the value of an output pixel is 
determined by the median of the neighborhood 
pixels, rather than the mean. The median is much 
less sensitive than the mean to extreme values 
(called outliers). Median filtering is therefore better 
able to remove these outliers without reducing the 
sharpness of the image. 

4. Proposed Technique for Noise 
Removal  

In this study, the image samples are based on 
ancient palm manuscripts preserved by Bali 
Provincial Cultural Department. Samples of the 
original images are as shown in Fig. 1. The samples 
are scanned previously in RGB format which were 
already pre-processed manually before it is 
preserved by the Cultural Department. These 
manually pre-processing tasks are including 
cleaning, drying, traditional repair, and binding.  

The input images were then converted to grayscale 
images. The main problem found was the degraded 
background quality. The color of the palm leaves is 
no longer as good as it was written for the first 
time. The leaves are getting darker naturally, and 
sometimes it covers the ink of the written text.  As 
the pre-processing of image denoising, the 
grayscaled images then filtered by Median Filter as 
the first denoising task because somehow the 
original images contain the type of Salt and pepper 

noise even after it is converted to grayscale. At this 
point, the filter smoothen the images.  

By then the binarization technique were 
implemented using Otsu’s thresholding which is 
based on the idea of finding the threshold that 
minimizes the weighted within-class variance. And 
the last task implemented the second time Median 
filter to the binary images. The stages of the 
proposed noise removal technique are illustrated by 
Fig. 2. 

 

Fig. 2. Framework of noise removal technique 

4. Experimental Results and Discussion 

Each of the process of the proposed technique 
as illustrated in Fig. 2., were implemented 
using Matlab R2008b. The results of the 
processes were captured as shown in Fig. 3 and 
Fig. 4. The images for both samples (example 
1 and example 2) were first converted into 
grayscale format (a) and then filtered using 
Median filter (c), resulting the smoothen image 
as proven by the histogram (d). The histogram 
of the grayscale images for both samples were 
spreaded in darker range and after the first time 
filter, the histograms shown better 
representation of the original images and it can 
be seen in (c). Noise has been reduced at this 
moment. 

 
(a) 
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(b) 

 

 
(c) 

 
(d) 

 

 
(e) 

 
 

Fig. 3. Results of example 1, (a) grayscaled image, 
(b) histogram of the grayscaled image, (c) first 
filtered image using Median Filter, (d) histogram of 
the filtered image, (e) binarized and second time 
filtered image. 

 
(a) 

 

 

(b) 
 

 
(c) 

 

 
(d) 

 
(e) 

Fig. 4. Results of example 2, (a) grayscaled image, 
(b) histogram of the grayscaled image, (c) first 
filtered image using Median Filter, (d) histogram of 
the filtered image, (e) binarized and second time 
filtered image. 
 
The final results of the samples were impressive 
and the digital documents were clearly readable. 
Overall results of the proposed technique can be 
analyzed that even it is not perfect, as some noises 
still remain, but most of the noises were reduced.   

5. Conclusion 

From this study, it can be concluded that by 
doubling the filtering process, before and after 
binarization phase can improve the quality of the 
Balinese palm leaf manuscript impressively. The 
noise removal technique has been chosen based on 
the given original sample images. Most of the 
noises were the type of Salt and pepper noise, and 
from the experimentations it is proven that Median 
filter is best in reducing the noise, especially when 
it is doubled.  

For the future development, it is suggested to apply 
other additional methods in filtering phase. As a 
result, the combination of filtering process could 
produce more acceptable and accurate image, 
especially for the damaged input contains more 
type of noises.  
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ABSTRAK 
Menonton film di bioskop adalah hobi bagi sebagian warga kota metropolis. Namun menonton film box office 
yang harus didahului dengan antrean panjang dan ketidakpastian memperoleh tiket merupakan siksaan tersendiri 
bagi penghobi film. Fenomena tersebut mewakili banyak terjadi di dunia nyata. Dan untuk itulah diperlukan 
terobosan-terobosan baru yang dapat mengeliminasi atau meminimalkan kejadian tersebut.Saat ini teknologi 
telekomunikasi dan teknologi informasi telah berkonvergensi dan berkembang begitu pesat. Jumlah pengguna 
handphone dengan berbagai aplikasinya juga bertumbuh secara luar biasa. Teknologi handset pun juga tidak kalah 
berevolusi.Dalam penelitian ini dilakukan upaya menghadirkan alternatif pembelian tiket bioskop secara online 
(e-ticketing) dengan sistem e-voucher dan dilengkapi dengan berbagai macam fitur yang dapat memudahkan para 
pengguna handphone (khususnya smartphone). Oleh karenanya aplikasi ini dikembangkan berbasis Mobile 
Application Client Widget. Dan salah satu fitur yang akan melengkapi aplikasi ini adalah berupa rekomendasi 
gedung bioskop lain (yang memutar film yang sama), apabila tiket pada gedung yang dituju telah habis terjual. 
Dimana pencarian alternatif bioskop lain terdekat akan dilakukan menggunakan penggabungan algoritma Dijkstra 
dan metode Haversine.  

  
Kata Kunci: Sistem E-Voucher, Mobile Application Client Widget, Algoritma Dijkstra, Metode Haversine 
 
 
1.  Pendahuluan  
 Surabaya merupakan kota kedua terbesar di 
Indonesia yang saat ini telah menjelma menjadi kota 
metropolis. Sebuah kota metropolis dengan jumlah 
masyarakat yang memiliki lifestyle metropolis 
semakin meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini 
dapat dilihat dari pertumbuhan jumlah pelanggan jasa 
multimedia, jenis jasa multimedia, serta kecanggihan 
perangkat akses multimedia yang terus meningkat 
secara eksponen. 
 Kondisi yang demikian tentunya harus dapat 
diimbangi oleh pemerintah daerah dan pelaku usaha 
dengan semakin melengkapi dan memudahkan 
berbagai bentuk layanan masyarakat. Salah satu aspek 
yang cukup cominan adalah adanya kebutuhan akan 
akses beragam informasi. Tolok ukurnya adalah 
kecepatan dan akurasi informasi yang sampai ke 
masyarakat. Idealnya masyarakat dapat dengan mudah 
dan cepat memperoleh informasi mengenai segala hal 
yang berkaitan dengan kebutuhan hidup. Mulai 
informasi ketersediaan pendidikan, kesehatan, 
keamanan, keuangan, hingga hiburan. Bukan hanya 
informasi, tetapi tuntutan masyarakat terkini adalah 
dapat pula melakukan transaksi melalui dunia maya. 
 Teknologi informasi dan teknologi 
telekomunikasi juga telah berkonvergensi dan 
berkembang sedemikian hingga masyarakat saat ini 
dapat memperoleh apa yang diinginkan cukup melalui 
internet pesawat handphone mereka. Penyajian 
informasinya juga dapat fleksibel. Bisa melalui 

perangkat komputer, laptop, handphone, dan bahkan 
pesawat televisi. 
 
 

  
2.  Dasar Teori 
2.1.  Algoritma Dijkstra 
 Algoritma Dijkstra merupakan salah satu 
metode terpopuler di dalam pencarian jarak terpendek 
dari 2 buah node/verteks pada sebuah weighted graph 
(graph berbobot). Dimana bobot yang menjadi label 
pada setiap edge dapat merepresentasikan besaran 
jarak, biaya, waktu tempuh, dan dan sebagainya. 
Dalam penelitian ini algoritma Dijkstra akan 
digunakan untuk menentukan rute terpendek dari 
posisi pengguna smartphone (dalam hal ini pengguna 
Blackberry) ke lokasi geduang bioskop terdekat di 
wilayah kota Surabaya. Oleh karenanya bobot edge 
pada weighted graph yang kami gunakan akan 
merepresentasikan jarak. 
 
2.2.  Metode Haversine 

Haversine adalah persamaan penting dalam 
navigasi, memberikan besar-lingkaran jarak antara 
dua titik pada lingkup dari bujur dan lintang.Ini 
merupakan kasus khusus dari formula yang lebih 
umum pada trigonometri bola (spherical 
trigonometri). 

 
Rumus Haversine untuk setiap 2 titik pada bola 

No Makalah : 383



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2012, STMIK - STIKOM Bali 23-25 Pebruari 2012 

1520 
 

 
          (1) 

 
Dimana : 

 
Haversine (θ) = sin2(θ/2) = (1−cos(θ))/2  
Φ 1  = garis lintang ( latitude ) dari titik 1 
d     = jarak dua titik   
φ2   = garis lintang ( latitude ) dari titik 2 
R    = jari-jari bola    
Δλ  = pemisah bujur (longitude) 
Perlu diketahui bahwa argumen untuk fungsi 
haversine diasumsikan di sini untuk diberikan dalam 
radian. Dalam derajat, haversin (d / R) dalam rumus 
akan menjadi haversin (180 ° d / πR). Mengingat 
lingkup pada haversine merupakan segitiga pada 
permukaan bola yang didefinisikan  oleh lingkaran – 
lingkaran besar yang menghubungan tiga titik u , v , 
dan w pada bola. Seperti pada gambar 1. 
 

 
        

Gambar 1. Segitiga Bola Haversin 

 
Jika panjang dari ketiga sisi adalah A (u ke v) , b (dari 
u untuk w), dan c (dari v ke w), dan sudut sudut c 
sebaliknya adalah C, maka hukum haversines sebagai 
berikut: 
 
Haversine (c) = haversine ( a – b ) + sin ( a ) sin ( b ) 
haversine ( c ) 
 
Karena ini adalah lingkup unit, panjang a, b, dan c 
hanya sama dengan sudut (dalam radian) dengan  sisi 
dari pusat bola sedangkan untuk lingkup non-unit, 
masing-masing sama panjang busur untuk sudut pusat 
yang dikalikan dengan jari-jari bola. 
Jika dalam satu kasus khusus dimana U adalah kutub 
utara , sementara v dan w adalah dua poin pemisah 
yang akan ditentukan Dalam hal ini, a dan b adalah π / 
2 - φ1, 2 (yaitu, 90 ° - lintang), C adalah longitude Δλ 
pemisahan, dan c adalah dikehendaki d / R.  
Memperhatikan bahwa haversin (π / 2 - φ) = cos (φ), 
maka Haversin-nya akan menjadi sebagai berikut : 

 
Cos (c) = cos (a) cos (b) + sin (a) sin (b) cos (c)      (2) 
 
2.3.  Konsep Sistem E-Voucher 
 Sistem e-voucher yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah sebuah sistem pembelian tiket 
bioskop prabayar. Dimana calon penonton (yang juga 
pengguna Blackberry) dapat membeli voucher film 

dengan nominal tertentu. Voucher ini dapat digunakan 
sebagai alat pembayaran dengan cara meng-input-kan 
nomor seri/id voucher melalui aplikasi e-ticketing 
yang dikembangkan dalam penelitian ini. Jika tiket 
yang dikehendaki tersedia maka sistem akan 
memotong sejumlah harga tiket dari e-voucher yang 
dimiliki pelanggan. Sistem e-voucher ini 
merepresentasikan konsep mobile ticketing dan 
mobile payment. 
 
 
 
 
2.4.  Mobile Application Client Widget 

Mobile Application Client Widget adalah 
sebuah aplikasi stand-alone yang dibangun untuk 
perangkat mobile dan dikoneksikan dengan sebuah 
sistem yang telah ada. Aplikasi dapat mengambil dan 
mengirimkan data/informasi kepada sistem induk 
tersebut dengan melalui pengaturan hak akses. Pada 
mulanya aplikasi hanya bekerja secara independen 
pada halaman web saja dan digunakan untuk 
mengeksekusi aplikasi web dengan runtime yang 
sangat cepat, sehingga pelanggan tidak perlu 
mengetik alamat domain web, dan cukup meng-klik 
saja. Namun sisi keamanan perlu diperhatikan pada 
saat sebuah konten berbahaya dari widget lain yang 
mengatasnamakan web yang bersangkutan dapat 
mencuri data dari widget lain serta mengirimkannya 
ke server melalui permintaan HTTP. Oleh karenanya 
perlu ada pendekatan analisis dinamis yang secara 
otomatis mengeksekusi aplikasi web dan menganalisa 
runtime perubahan dalam interface pengguna serta 
panggilan keluar HTTP untuk mendeteksi interaksi 
antar widget. 
 
3.  Perancangan Aplikasi 
 Rancangan use case diagram untuk aplikasi 
e-ticketing dapat dilihat pada gambar 2 berikut: 
 

 
 

Gambar 2. Use Case Diagram Aplikasi 
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Sementara beberapa rancangan flow diagram utama 
yang terdapat dalam aplikasi e-ticketing adalah seperti 
berikut: 
 
3.1.  Lihat Bioskop 
 Fitur lihat bioskop dilakukan oleh Registered 
user untuk mencari bioskop terdekat dengan posisi 
pengguna Blackberry saat itu. 
 

 
Gambar 3. Flow Diagram Lihat Bioskop 

 
3.2.  Lihat Film Tayang 

Fitur yang dapat digunakan oleh Registered 
user untuk melihat film yang pada hari tersebut 
sedang ditayangkan di bioskop yang bersangkutan. 
 

 
Gambar 4. Flow Diagram Lihat Film Tayang 

 
3.3.  Pemesanan Tiket 

Fitur yang dapat digunakan oleh Registered 
user untuk memesan tiket nonton di bioskop tertentu 

yang bersangkutan. 

Gambar 5. Flow Diagram Pemesanan Tiket 

 
4. Implementasi Aplikasi 
 Beberapa perangkat lunak yang digunakan 
dalam penelitian ini untuk mengembangkan aplikasi 
e-ticketing antara lain adalah: 
 Eclipse - Blackberry SDK 4.0 untuk mendevelop 

aplikasi dengan bahasa pemrograman JAVA. 
 Database MySql. 
 Server menggunakan BlackberryServer. 
 Smartphone Blackberry Simulator OS 4 untuk 

pengujian aplikasi. 

 
Proses awal dari aplikasi ini adalah 
registrasi/pendaftaran calon user & login. Selanjutnya 
registered user dapat memilih menu ‘Studio” untuk 
memilih atau melihat lokasi bioskop terdekat dengan 
posisi pengguna Blackberry pada saat itu (gambar 6). 
Sementara menu “Rute” (gambar 7) dapat membantu 
memvisualisasikan lokasi bioskop terdekat yang 
diinformasikan aplikasi (gambar 8). 
Proses selanjutnya yang dapat dilakukan adalah 
melihat jenis film dan jadual tayang pada bioskop 
yang bersangkutan (gambar 9). Dan setelahnya proses 
booking dapat dilakukan (gambar 10-12). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Gambar 6. Tampilan menu                 Gambar 7. Fitur rute 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Gambar 8. Tampilan rute           Gambar 9. Jadual tayang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Gambar 10. Denah bioskop    Gambar 11. Tampilan booking 
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      Gambar 12. Gagal booking            Gambar 14. Reminder 
 
Fasilitas “Reminder” (gambar 14) juga telah dibuat 
dan dikoneksikan dengan kalendar yang dimiliki 
Blackberry. 
 
5. Kesimpulan 

1. Aplikasi Sinerva (mobile application client 
widget) ini dapat menangani proses transaksi 
pembelian tiket bioskop, informasi jadwal film 
yang tayang, dan penanganan posisi serta 
pemberian anjuran jalur terdekat lokasi 
bioskop dengan posisi customer berada saat 
itu. 

2. Aplikasi  ini mampu bekerja dengan baik dan 
benar dalam kondisi jaringan internet yang 
prima. Jika pada saat pengaksesan aplikasi 
mempunyai trafik penggunaannya penuh, 
maka waktu yang dibutuhkan untuk pencarian 
data menjadi lama. Seperti pada jam-jam sibuk 
dimana kualitas koneksi internet sering 
menjadi kurang stabil. 

3. Pencarian jalur terpendek lokasi bioskop dari 
posisi customer berada mengambil nilai dari 
jarak straight pada peta tanpa menghiraukan 
belokan maupun tikungan pada jalan. 

4. Keakuratan jalur tergantung dengan jumlah 
node dan edge yang dimasukkan pada data. 

5. Pemberian label jalur Dijkstra pada peta 
diurutkan berdasarkan penghitungan mundur 
karena untuk memudahkan pencarian jalur 
tujuan apabila dimulai dari nilai yang terbesar. 

6. Prioritas urutan dalam penayangan jadwal 
bioskop didasarkan pertama kali dengan 
dimana posisi bioskop terdekat, kemudian 
diurutkan berdasarkan waktu tayang (yang 
dimulai dari siang hari). 

7. Denah kursi pada bioskop memiliki pola dan 
jumlah yang berbeda. Sehingga pemilihan 
nomor kursi menggunakan bantuan fasilitas 
combo box. 
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ABSTRAK 

Pengunduran diri calon mahasiswa di STIKOM Bali cukup tinggi rata-rata 10-15% setiap penerimaan calon 
mahasiswa dengan cara tidak melakukan registrasi ulang. Hal ini disebabkan karena belum adanya cara untuk 
mengetahui penyebab–penyebab calon mahasiswa tidak melakukan registrasi akibatnya banyak calon mahasiswa 
tersebut mengundurkan diri tanpa diketahui penyebabnya. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut maka 
perlu adanya Analisis kemungkinan pengunduran diri calon mahasiswa di STIKOM Bali dengan memanfaatkan 
teori penalaran berbasis kasus. Penalaran berbasis kasus adalah cara membandingkan kasus calon mahasiswa 
baru dengan kasus-kasus yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya dengan menggunakan algoritma 
Bayesian Classification. Penggunaan algoritma Bayesian Classification karena didasarkan pada teorema bayes 
yang memiliki akurasi dan kecepatan yang tinggi saat diaplikasikan ke dalam database dengan data yang besar. 
Hasil dari penelitian ini adalah berupa analisa desain sistem dan sistem pendukung keputusan yang berguna 
untuk menganalisa kemungkinan pengunduran diri calon mahasiswa di STIKOM Bali . 
 
Kata Kunci : Penerimaan Calom Mahasiswa, Bayesian Classificaation, STMIK STIKOM Bali. 

 

1. Pendahuluan  

STMIK STIKOM BALI adalah salah satu 
sekolah tinggi manajemen informatika komputer 
yang berdiri di pulau Baliyang cukup diminati oleh 
para calon mahasiswa yang sedang mencari 
perguruan tinggi. Sekolah yang didirikan pada 
tanggal 15 Agustus 2002 dengan ijin mendiknas RI 
No. 157 / D / O / 2002 semenjak berdiri sampai 
2011 sudah  + 6.000 mahasiswa yang sudah 
mendaftar sebagai mahasiswa baru di STMIK 
STIKOM BALI. 

Mahasiswa yang mendaftar setiap 
tahunnya terus meningkat rata-rata 20-50%.  
Bersamaan dengan meningkatnya pendaftaran 
mahasiswa baru di ikuti juga dengan hal yang tidak 
pernah disadari oleh bagian penerimaan calon 
mahasiswa, yaitu mengunduran diri calon 
mahasiswa juga cukup tinggi rata-rata 10-15% 
setiap tahunnya dengan cara tidak melakukan 
registrasi ulang. 

Dari sejumlah calon mahasiswa yang 
melakukan pengunduran diri tersebut ada 
kemungkinan memiliki potensi, dan tidak mampu 
dipertahankan oleh STMIK STIKOM BALI.  

Jika kemungkinan pengunduran diri 
seorang calon mahasiswa baru dapat diketahui lebih 
dini maka pihak manajemen STMIK  STIKOM 
BALI dapat melakukan tindakan-tindakan yang 

diperlukan untuk mempertahankan calon-calon 
mahasiswa tersebut.  Ada banyak cara untuk 
mengetahui kemungkinan pengunduran diri calon 
mahasiswa salah satunya dengan cara menerapkan 
konsep penalaran berbasis kasus (case based 
reasoning). Konsep ini pada dasarnya adalah 
membandingkan kasus yang terjadi dengan kasus 
yang ada, untuk mencari solusi kasus baru dengan 
menirukan solusi yang diambil dari kasus 
sebelumnya. Untuk melakukan analisis ini banyak 
algoritma yang dapat digunakan, salah satunya 
algoritma Bayesian Classification. Penulis akan 
menggunakan algoritma BayesianClassification 
karena didasarkan pada teorema bayes yang 
memiliki akurasi dan kecepatan yang tinggi saat 
diaplikasikan ke dalam database dengan data yang 
besar. 

Diharapkan hasil yang didapat dari sistem 
yang dibangun dapat memudahkan dalam 
melakukan pengambilan keputusan dalam proses 
penjaringan calon mahasiswa baru di STMIK 
STIKOM BALI. 

 
2. Bayesian Classification 

Teorema Bayes dikemukakan oleh seorang 
pendeta presbyterian Inggris pada tahun 1763 yang 

No Makalah : 385
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bernama Thomas Bayes . Teorema Bayes ini 
kemudian disepurnakan oleh Laplace. Teorema 
Bayes digunakan untuk menghitung probabilitas 
terjadinya suatu peistiwa berdasarkan pengaruh 
yang didapat dari hasil observasi. Teorema ini 
menerangkan hubungan antara probabilitas 
terjadinya peristiwa A dengan syarat peristiwa B 
telah terjadi dan probabilitas terjadinya peristiwa B 
dengan syarat peristiwa A telah terjadi. Teorema ini 
didasarkan pada prinsip bahwa tambahan informasi 
dapat memperbaiki probabilitas. 

Bayesian classification adalah salah satu 
cara untuk mengatasi ketidakpastian dengan 
mengunakan formula bayes (Giarratana dan Riley, 
2005), selain itu Bayesian merupakan klasifikasi 
statistik yang bisa memprediksi probabilitas 
keanggotaan sebuah class. bayesian classification 
didasarkan pada teorema bayes yang memiliki 
kemampuan klasifikasi serupa dengan decision tree 
dan neural network. Bayesian classification 
terbukti memiliki akurasi dan kecepatan yang tinggi 
saat diaplikasikan ke dalam database dengan data 
yang besar[4,6,7]. Teorema bayes memiliki bentuk 
umum sebagai berikut: 
 
 yang dinyatakan sebagai berikut  
 

)(

)()|(
)|(

EP

HPHEP
EHP 

(1) 
 

Keterangan: 
(P|E) :  probabilitas hipotesa H jika terdapat 

evidence E 
P(E|H) :  probabilitas munculnya evidence E 

jika diketahui hipotesa H 
P(H) :  probabilitas hipotesa H tanpa 

memandang evidence apapun 
P(E) :  probabilitas evidence E 
 
 
3. Pemilihan Kriteria 

Pada tahap pemilihan kriteria hal yang 
paling diperhatikan adalah: 
1) pada saat pemilihan kriteria dari klasifikasi 

yang akan dijadikan variable penentu suatu 
data testing masuk ke klasifikasi mana, hal ini 
dilakukan dengan pertimbangan bahwa jumlah 
nilai kriteria tidak banyak sehingga 
diharapkan calon siswa yang masuk dalam 
satu klasifikasi bisa banyak.  

2) Kriteria yang dipilih cukup berpengaruh 
dengan perkuliah atau kehidupan sosial dari 
calon mahasiswa tersebut. 

Dalam makalah ini akan digunakan 
beberapa kriteria yang sudah dipertimbangkan 
sebagai berikut: 
1) Jenis kelamin, 
2) Gel, 
3) Nilai tes, 
4) Jenis sekolah, 
5) Jurusan, 
6) Sudah kerja, dan 
7) pekerjaan orang tua 

 
4. Data Training 

Dalam mengelompokkan data calon 
mahasiswa ke dalam dua kelompok besar yaitu 
kelompok mahasiswa yang berpotensi 
mengundurkan diri dengan kelompok mahasiswa 
yang berpotensi tidak menggundurkan diri akan 
menggunakan data training agar hasil yang didapat 
dapat dipercaya. Penggunakan data training dalam 
menentukan classification data testing berfungsi 
untuk menentukan classificasi dari data yang 
testing tersebut data testing yang dimaksud adalah 
data calon mahasiswa. Berikut adalah contoh data 
training yang digunakan dalam penentukan 
classification: 

 

Table 1. Data Training 

 

Dari data training yang terdapat pada tabel 1 
terdapat dua class klasifikasi yang dibentuk, yaitu: 
C1=Klasifikasi= “Mundur” 
C2=Klasifikasi= “Lanjut” 

 
5. Langkah-langkah Analisis 

Berikut akan jelaskan langkah – langkah 
dalam melakukan analisis kemungkinan 
pengunduran diri calon mahasiswa di STMIK 
STIKOM Bali dengan algoritma Bayesian 
Classification 
1) Masukkan Data training ke tabel training 
2) Masukkan data testing / data calon mahasiswa 

yang ingin di cari polanya/ klasifikasinya 
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3) Proses klasifikasi dengan Algoritma Bayesian, 
proses Bayesian sesuai dengan rumus (1) 

4) Hasil klasifikasi dari data testing terhadap data 
training. Dalam makalah ini klasifikasinya 
“Lanjut” atau “Mundur” 

Contoh Untuk Memperjelas Cara kerja Algoritma 
Bayesian classification dalam melakukan 
klasifikasi akan dijelaskan sebagai berikut: 
Misal terdapat data testing X yang miliki data 
seperti berikut: 
 
Jenis kelamin= laki – laki(L), 
Gel=I, 
Nilai tes=C, 
Jenis sekolah=SMA, 
Jurusan=Bahasa, 
Sudah kerja=Ya, 
pekerjaan orang tua=Swasta 
 
Penyelesaian: 
Untuk data training akan digunakan data training 
pada tabel 1 yang memiliki klasifikasi: 
C1=Klasifikasi= “Mundur” 
C2=Klasifikasi= “Lanjut” 
 
Dibutuhkan untuk memaksimalkan  
P(H|Ci)P(Ci) untuk i=1,2 
 
P(Ci) merupakan prior probability untuk setiap 
class berdasarkan data contoh: 
P(Klasifikasi=“Mundur”)=3/8=0.375 
P(Klasifikasi=“Lanjut”)=5/8=0.625 
 
Hitung P(H|Ci) untuk i=1,2 
P(JK= “L” |Klasifikasi= “Mundur”) 
=2/3=0.667 
P(JK= “L” |Klasifikasi= “Lanjut”) 
=2/5=0.4 
 
P(Gel= “I” |Klasifikasi= “Mundur”) 
=2/3=0.667 
P(Gel = “I” |Klasifikasi= “Lanjut”) 
=1/5=0.2 
 
P(NilaiTes= “C” |Klasifikasi= “Mundur”) 
=2/3=0.667  
P(NilaiTes= “C” |Klasifikasi= “Lanjut”) 
=1/5=0.2 
 
P(Sekolah= “SMA” |Klasifikasi= “Mundur”) 
=2/3=0.667 
P(Sekolah= “SMA” |Klasifikasi= “Lanjut”) 
=3/5=0.6 
 
P(Jurusan = “IPA” |Klasifikasi= “Mundur”) 
=1/3=0.334 

P(Jurusan= “IPA” |Klasifikasi= “Lanjut”) 
=2/5=0.4 
 
P(kerja= “Ya” |Klasifikasi= “Mundur”) 
=1/3=0.333 
P(kerja= “Ya” |Klasifikasi= “Lanjut”) 
=1/5=0.2 
 
P(Pekerjaan orang tua = “Swasta” | Klasifikasi= 
“Mundur”)=3/3=1 
P(Pekerjaan orang tua = “Swasta” | Klasifikasi= 
“Lanjut”)=4/5=0.8 
 
P(H|Klasifikasi=”Mundur”) 
=0.667*0.667*0.667*0.667*0.334* 0.333*1 = 
0.022 
 
P(H|Klasifikasi=”Lanjut”) 
=0.4*0.2*0.2*0.6*0.4*0.2*0.8 
= 0.001 
 
P(X | Klasifikasi = “Mundur”) * P(Klasifikasi= 
“Mundur”) 
=0.022*0.375 
=0.008 
 
P(X | Klasifikasi = “Lanjut”) * P(Klasifikasi= 
“Lanjut”) 
=0.001*0.625 
=0.001 
 
Kesimpulan :Klasifikasi= “Mundur”=0.008 dan 
Klasifikasi= “Lanjut”=0.001 jadi mahasiswa yang 
bersangkutan berpotensi mengundurkan diri 
berdasarkan pengetahuan data training. 

 
6. Analisa Sistem 

Selelah mengetahui cara kerja dari sistem 
untuk mengetahui kemungkinan pengunduran diri 
calon mahasiswa maka untuk langkah berikutnya 
adalah mendesain rancangan sistem. Untuk 
mendisain sistem akan dirancang menggunakan 
Data flow diagram (DFD). Berikut adalah desain 
analisa dari sistem yang akan dibangun: 
1. Kontek Diaram 

Paga gambar 1 di bawah ini adalah kontek 
digram. Dalam kontek diaram yang digambar 
terdapat satu proses besar yang menjadi model 
sistem yang akan dibangun. Selain proses juga 
terdapat tiga alir sistem yang diwakili dengan tanda 
panah, yaitu input_data_training yang berfungsi 
mengambarkan adanya inputan data training dari 
user ke sistem, alir sistem input_Data_testing yang 
mengambarkan inputan data testing dari user, dan 
terahir hasil_klasifikasi yang merupakan alir sistem 
output yang mengambarkan keluaran dari sistem ke 
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user pengguna, keluaran yang diberikan dari sistem 
adalah hasil klasifikasi. 

P1

Klasifikasi
Calon 
Mahasiswa

a

User

Input_Data_Training

Input_Data_Testing

Hasil_Klasifikasi  

Gambar 1. Diangram Kontek 

2. Data Flow Diagram Level 0 
Gambar 2 dibawah ini adalah data flow 

diagram level 0, yang merupakan pemecahan dari 
kontek diagram. Alir sistem dari data flow diagram 
level 0 masih tetap sama dengan kontek diaram tapi 
di DFD level 0 terdapat pemecahan dari proses 
yang sebelumnya satu proses menjadi 3 proses yang 
lebih khusus mengerjakan 1 intruksi. Selain itu 
pada DFD level 0 juga terdapat data store yang 
mengambarkan tempat penyimpanan data. 

 

P1.1

Simpan
Data 
Training

P1.2

Bayesian
Classification

P1.3

Tampilkan
Hasil 
Klasifikasi

a

User D1 Data_Training

D3 Data_Hasil_Klasifikasi D2 Data_Cama

Input_Data_Training

Input_Data_Testing

Hasil_Klasifikasi

Simpan_Data_Training

Baca_Data_Training

Baca_Hasil_Klasifikasi

Simpan_Data_Cama

Baca_Data_Cama

 

Gambar 2. DFD Level 0 

 

 

3. Entity Relationship Diagram (ERD) 
 ERD merupakan suatu model untuk 

menjelaskan hubungan antar data dalam basis data 
berdasarkan objek-objek dasar data yang 
mempunyai hubungan antar relasi. Berikut akan 
digambarkan ERD dari sistem klasifikasi 
kemungkinan pengunduran diri calon mahasiswa. 

Data_Cama Data_Training

Data_Hasil_Klasifikasi

.

 

Gambar 3. Entity Relationship Diagram 

 
4. Konseptual Database 

Dalam konseptual database dibawah ini 
terdapat field-field dalam membuat rancangan table 
database. Berikut adalah konseptual database dalam 
sistem klasifikasi data calon mahasiswa. 

Data_Cama
ID_Cama  VarChar  (10)
Nama  VarChar  (50)
Alamat_Asal  VarChar  (100)
Alamat_Tinggal  VarChar  (100)
Tlp_Hp  VarChar  (20)
Jenis_Kelamin  Char  (1)
Sekolah_Asal  VarChar  (50)
Jurusan  VarChar  (50)
Bekerja  VarChar  (10)
Tempat_Kerja  VarChar  (50)
Pekerjaan_Ortu  VarChar  (50)

Data_Training

JK  VarChar  (1)
Gel  VarChar  (10)
NilaiTes  VarChar  (10)
Jenis_Sekolah  VarChar  (20)
Jurusan_di_SMA  VarChar  (20)
Sudah_Kerja  VarChar  (10)
Pekerjaan_Orang_Tua  VarChar  (3
Klasifikasi  VarChar  (10)

Data_Hasil_Klasifikasi
No_Hasil  varchar  (10)
ID_Cama  VarChar  (10)
Tgl_Klasifikasi  DateTime  (8)
Nilai_Mundur  Decimal  (8)
Nilai_Lanjut  Decimal  (8)
Klasifikasi  VarChar  (10)

.

 

Gambar 4 Konseptual Database 
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7. Pengujian  

Sistem yang telah dirancang sudah di uji coba 
dengan data calon mahasiswa STIKOM Bali dari 
angkatan 2007 sampai angkatan 2011. Berikut 
adalah tabel hasil uji coba sistem: 

Tabel 2. Hasil uji coba sistem 

No Angkatan Jml 
Data 

Tidak 
Tepat 

Tepat 

1 2007 100 14% 86% 

2 2008 100 16% 84% 

3 2009 100 11% 89% 

4 2010 100 9% 91% 

5 2011 100 12% 88% 

 

Dari tabel tersebut jumlah data yang 
digunakan pada tiap angkatan adalah 100 data calon 
mahasiswa yang terdapat 50 data calon mahasiswa 
yang mengundurkan diri dan 50 data lagi calon 
mahasiswa yang lanjut. Dari hasil uji coba tidak 
tepat artinya hasil yang didapat tidak sesuai dengan 
kenyataan calon mahasiswa tersebut sedangkan 
yang tepat adalah hasil sesuai dengan kenyataan 
calon mahasiswa. 

 

8. Kesimpulan 

Dari hasil uji coba sistem dalam 
melakukan analisis kemungkinan pengunduran diri 
calon mahasiswa di STMIK STIKOM Bali dengan 
algoritma bayesian classification didapat beberapa 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Algoritma Bayesian Classification dapat 

digunakan dalam melakukan analisis 
kemungkinan pengunduran diri calon 
mahasiswa di STMIK STIKOM Bali. 

2. Dalam melakukan proses klasifikasi dengan 
algoritma Bayesian classification, sangat 
dipengaruhi oleh data training yang menjadi 
sumber pengetahuan. Untuk mendapat hasil 
yang dapat dipercaya maka data training yang 
digunakan harus data training yang baik. Data 

training yang baik adalah data training yang 
didapat berdasarkan pengetahuan dari data 
sebelumnya, dalam kasus pengklasifikasian 
data calon mahasiswa kedalam “Mundur” atau 
“Lanjut” lebih baik menggunakan data dari 
lima tahun terahir. 
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Abstrak 
Pencemaran udara primer tahun 2006 bersumber dari industri besar di  DKI Jakarta yaitu:  SO2 sebesar 403523.25 
ton/th dan NO2 sebesar 27079.72 ton/th dan pada tahun 2012 diperkirakan meningkat hingga sekitar 8%, sehingga 
berakibat meningkatnya wilayah tidak layak huni. Dengan adanya sistem ini (SIPERSIB) dapat dijadikan alternatif 
alat informasi near realtime untuk monitoring sebaran pencemaran udara primer dan kelayakan wilayah oleh BPLH, 
masyarakat dan Industri. Pengembangan sistem dengan pendekatan metode SDLC  – Waterfall dan tools yang 
digunakan: ArcView versi 3.3, PHP 5.3.0, ALOV, PHPMyadmin versi 5.3.0 (mysql dan apache), Dreamweaver 8, 
dan Mozila Firefox. Hasil pengujian SIPERSIB dengan pendekatan white box dan black box 100% sesuai dan 
memerlukan waktu sekitar 5 jam setiap editing data spasial dan tabular. 
 
Kata kunci : Pencemaran udara primer, SIPERSIB, SDLC, data spasial dan data tabular. 

 
1. Pendahuluan 

Menurut laporan BPLH tahun 2006; DKI Jakarta 
dengan popolasi penduduk 9588.2 ribu jiwa yang 
menempati areal seluas 662.33 km2 dan potensi 
pencemaran udara primer berasal dari sumber tidak 
bergerak (industri besar) sebesar SO2 403523.25 
ton/th( 78,32% ) dan NO2 27079.72 ton/th ( 62,2 % ), 
sehingga semakin bertambah wilayah tidak layak huni.  

PP No.24 pasal 23 ayat 1 dan 2 tahun 2009 
tentang kewajiban perusahaan industri di kawasan 
industri, yang berisi tentang upaya pengelolaan 
lingkungan dan pengelolaan limbah bahan berbahaya 
serta dampak lingkungan. 

Sehingga sangat mendesak dibutuhkan sistem 
informasi spasial sebaran pencemaran udara primer 
industri besar (SIPERSIB) yang bermanfaat bagi: 
BPLH DKI: (1) Memberikan alternatif penunjang 
dalam monitoring [8] jumlah industri besar yang berada 
dalam pengawasan BPLH. (2) Membantu BPLH 
dalam memberikan informasi kepada masyarakat 
tentang keberadaan titik industri besar serta 
pencemaran udara primernya melalui web. (3) Sebagai 
bahan penunjang pemerintah dalam mengambil 
keputusan kesesuaian kawasan industri besar. (4) 
Mempermudah pengelolaan terhadap data industri 
yang berada dalam pengawasan BPLH serta data 
pencemaran udara primer yang dihasilkan. 
Publik: (1) Memberikan informasi spasial secara detail 
kepada masyarakat akan industri besar serta 

pencemaran udara primer yang berada di bawah 
pengawasan BPLH. (2) Memudahkan masyarakat 
dalam mendapatkan informasi tentang alamat industri 
besar serta kegiatan didalam industri berupa 
pengecekan terhadap cerobong-cerobong industri. 
Industri: (1) Industri dapat memberikan laporan 
terhadap data pencemaran hasil pemeriksaan cerobong 
secara online. (2) Adanya informasi data pencemaran 
baku emisi cerobong hasil pemeriksaan pihak BPLH. 
(3) Industri dapat mengetahui visualisasi terhadap gas 
emisi yang dihasilkan cerobong (SO2 dan NO2). (4) 
Industri dapat memiliki database sendiri terhadap data 
hasil pencemaran. (5) Industri dan BPLH dapat lebih 
cepat dan efisien dalam pelaporan terhadap data 
industri dan pemeriksaan cerobong. 

2. Metodologi Penelitian 

2.1. Tempat dan Waktu Penelitian 

Badan Pengelola Lingkungan Hidup DKI Jakarta ( 
BPLH ), Juni – November 2011. 

2.2. Perangkat Penelitian 

Perangkat lunak: ArcView versi 3.3, script PHP 
5.3.0, program aplikasi ALOV untuk menampilkan  
data   spasial, PHPMyadmin versi 5.3.0 sebagai 
interface berbasis web untuk mengadministrasi mysql 
dan apache, Dreamweaver 8 sebagai text editor, 
Mozila Firefox sebagai Web Browser [8]. Perangkat 

No Makalah : 386
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keras: Processor 2.5 GHz,  RAM 2.00 GB, VGA 256 
MB dan monitor 15 inc (1024 x 768 px) 

2.3. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan pada rancang 
bangun SIPPERSIB adalah System Development Life 
Cycle (SDLC) dengan model proses waterfall [7] .  

 
Gambar 1. Pengembangan sistem dengan model 

waterfall.  
 

A. Rekayasa Sistem 

Dilakukan dengan mengidentifikasiken kebutuhan 
aplikasi SIPERSIB  dengan pendekatan Studi literatur, 
FGD dan assesement, hasilnya sebagai berikut: (1) 
Kebutuhan akan visualisasi spasial data vektor [6] 
untuk sebaran pencemaran udara primer yang dimiliki 
BPLH agar lebih interaktif, (2) Kebutuhan data spasial 
raster [4,9] untuk sebaran pencemaran udara primer 
didasarkan data tervalidasi BPLH yang bisa diunduh, 
(3) Kebutuhan SIPERSIB diusulkan dapat langsung 
diaplikasikan pada sistem informasi yang telah ada, (4) 
Kebutuhan SIPERSIB untuk memudahkan proses 
updating oleh administrator maupun user [5] dan (5) 
Kebutuhan SIPERSIB harus user friendly [2]. 

B. Analisa  

Gambaran dan workflow oldsystem dengan 
pendekatan  assesement diekspresikan dengan FoD. 
Adapun masalah utama adalah: (1) Data BPLH berupa 
data mentah yang belum terintegrasi, (2) Tidak ada 
data spasial sebagai visualisasi data lokasi industri dan 
pencemaran udara primer, (3) Informasi dari dan ke 
masyarakat terbatas (4) Sistem data dijalankan dengan 
Microsoft Excel sehingga data sering redudan dan sulit 
mencari data. 

Dari permasalahan dan analisis kebutuhan data, 
maka dengan mengembangkan aplikasi basisdata 
katalog metadata spasial dengan kelebihan sebagai 
berikut: (1) Data spasial dan tabular berbasis web 
sehingga mudah diakses dan (2) Data lebih mudah 
dalam  penambahan, pencarian dan terintegrasi [1] .  

C. Perancangan  

 Gambaran newsystem yang diusulkan 
menggunakan tools perancangan sistem pendekatan 

terstruktur [3], yaitu: alur data sistem (DFD), kamus 
data, rancangan database (ERD dan normalisasi), 
struktur data tabular, strukur menu aplikasi, State 
Transition Diagram, dan desain output (struktur 
menu aplikasi dan antarmuka aplikasi) 

D. Pemrograman 

Aplikasi SIPERSIB terdapat langkah pembuatan 
pemrograman (coding), yaitu: (1) Pembuatan data titik 
industri kedalam format shapefile(*.Shp) berdasarkan 
data industri dari BPLH, (2) Pembuatan peta 
pencemaran SO2 dan NO2 berdasarkan interpolasi 
dengan menggunakan Arc View 3.3 dan menghasilkan 
file dengan format shapefile(*.Shp), (3) Konversi data 
shapefile ke dalam XML agar   dapat muncul di dalam 
web dan (4) Pembuatan website dengan dengan 
menggunakan perangkat lunak Macromedia 
Dreamweaver 8.  

E. Pengujian  

Dilakukan untuk mengetahui apakah sistem dapat 
berjalan dengan baik sesuai dengan fungsinya atau 
diperlukan penyempurnaan. Pengujian dilakukan 
dengan pendekatan black box dan white box [1].  

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1 Data Flow Diagram 

Menggambarkan alur data yang diusulkan, 
sebagaimana pada Gambar 2. 

 

Gambar 2. DFD Newsystem SIPERSIB 

3.2. Spatial Entity Reletionship Diagram 

Menggambarkan keterhubungan antar entity data 
tabular dan spatial, sebagaimana pada Gambar 3. 
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Gambar 3. ERD Spatial Newsystem SIPERSIB 

3.3 Interface 

Tampilan dasar website SIPERSIB terbagi 
menjadi tiga bagian, isi web pada bagian tengah 
dengan menu utama diatasnya, header web dan footer 
yang terletak di bagian atas dan bawah tidak akan 
berubah pada setiap halaman web. 
 Menu Utama, user dapat memilih fungsi utama 

dalam aplikasi, sebagaimana pada Gambar 4. 
 

 
Gambar 4. Menu Utama (Halaman Utama) 

 
 Menu GIS Industri, berfungsi untuk menampilkan 

data spasial yang dapat di download maupun 
webmap dimana uaer dapat melihat secara 
langsung peta sebaran pencemaran SO2 dan NO2.  

 

 
Gambar 5. Menu GIS pencemaran dan download peta 

 

 
Gambar 6. Menu GIS Pencemaran Udara primer 

 
 Menu Industri Jakarta, berfungsi untuk 

mengetahui data industri, pencemaran, cerobong, 
dan administrasi. Pengguna dapat melakukan 
pencarian terhadap data yang dikehendaki.  

 

 
Gambar 7. Menu Industri Jakarta 

 
 Menu Website Terkait, berfungsi untuk 

menampilkan informasi website yang terkait 
dengan Badan Pengelola Lingkungan Hidup DKI 
Jakarta. Sebagaimana pada Gambar 8. 

 
Gambar 8. Menu Website Terkait 

 
 Menu Buku Tamu, berfungsi pengguna dapat 

menyampaikan saran serta kritik terhadap aplikasi 
SIPERSIB dan hal-hal lain yang terkait. 

 

 
Gambar 9. Menu Buku Tamu 
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 Login, berfungsi untuk proses masuk ke dalam 
menu utama untuk Administrator dan user 
industri. 

 

 
 Gambar 10. Menu Login 

  
3.2 Testing 

Hasil Pengujian (testing) dari sistem ini hampir 
seluruhnya dapat berjalan dengan baik. Berikut tabel 
hasil pengujian sistem. 

 
Tabel  1. Tabel Pengujian White Box 

Hardware Pengujian Hasil 
Pentium (R) Dual-Core 
2.50 GHz 2.00 GB of 
RAM, 256 MB VGA 
dan  Sound card, 
monitor 15 inchi dan 
resolusi layar 1024 x 
768 px 

Sistem Operasi 
Windows XP 
Profesional 
SP3,Mozilla Firefox 
4.0 

Baik 

Sistem Operasi 
Windows XP 
Profesional SP3, 
Internet Explorer  8.0 

Baik 

 
Tabel 2. Hasil Pengujian Sistem 

No. Rancangan Input / 
Output 

Hasil yang 
diharapkan 

1.  Membuka 
Program  

Masuk ke dalam 
Menu Utama

2.  Klik Menu Home 
→ index  

Menampilkan Menu 
Utama 

3 Klik Menu Gis 
Industri 

Menampilkan peta 
dengan fungsi-
fungsinya. 

 Klik Menu Gis 
Industri → 
download  

Mendownload file 
peta (*jpeg) 

3. Klik Menu Home 
→ Industri Jakarta 

Menampilkan data-
data yang ada pada 
Industri Jakarta. 

4. Klik Menu 
Industri Jakarta - 
Administrasi → 
Cari  

Menampilkan hasil 
pencarian data 
administrasi 
berdasarkan kata 
kunci yang 
dimasukkan.   

5. Klik Menu 
Industri Jakarta – 
Industri       → 
Cari  

Menampilkan hasil 
pencarian data 
industri berdasarkan 
kata kunci yang 

dimasukkan.   
6 Klik Menu 

Industri Jakarta – 
cerobong      → 
Cari 

Menampilkan hasil 
pencarian data 
cerobong berdasarkan 
kata kunci yang 
dimasukkan.   

 Klik Menu 
Industri Jakarta – 
pencemaran   → 
Cari 

Menampilkan hasil 
pencarian data 
pencemaran 
berdasarkan kata 
kunci yang 
dimasukkan.   

7. Klik Menu 
Pengetahuan 

Menampilkan 
informasi 
pengetahuan. 

8. Klik Menu 
Website Terkait  

Menampilkan 
informasi website 
yang terkait dengan 
industri dan BPLH.   

9. Klik Menu Buku 
Tamu → simpan 

Menambahkan dan 
menampilkan buku 
tamu.  

10. Membuka 
Program 
Administrator 

Masuk ke dalam 
menu utama 
administrator dan 
login admin. 

11. Klik Menu Buku 
Tamu 

Menampilkan daftar 
buku tamu dan menu 
hapus.  

12. Klik Menu Buku 
Tamu → Hapus 

Menghapus buku 
tamu. 

15. Klik Menu 
Industri Jakarta  → 
Administrasi  → 
Input 

Menambah data 
administrasi  yang 
baru. 

16. Klik Menu 
Industri Jakarta  → 
administrasi  → 
Edit 

Mengubah data 
administrasi yang 
dipilih. 

17. Klik Menu Menu 
Industri Jakarta  → 
administrasi → 
Hapus 

Menghapus data 
industri  yang dipilih. 

15. Klik Menu 
Industri Jakarta  → 
cerobong  → Input 

Menambah data 
cerobong  yang baru. 

16. Klik Menu 
Industri Jakarta  → 
cerobong  → Edit 

Mengubah data 
cerobong yang 
dipilih. 

17. Klik Menu Menu 
Industri Jakarta  → 
cerobong → 
Hapus 

Menghapus data 
cerobong  yang 
dipilih. 

15. Klik Menu 
Industri Jakarta  → 

Menambah data 
industri yang baru. 
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industri→ Input 
16.  Klik Menu 

Industri Jakarta  → 
industri → Edit 

Mengubah data 
industri yang dipilih. 

17.  Klik Menu Menu 
Industri Jakarta  → 
industri → Hapus 

Menghapus data 
industri  yang dipilih. 

15.  Klik Menu 
Industri Jakarta  → 
pencemaran→ 
Input 

Menambah data 
pencemaran yang 
baru. 

16.  Klik Menu 
Industri Jakarta  → 
pencemaran → 
Edit 

Mengubah data 
pencemaran yang 
dipilih. 

17.  Klik Menu Menu 
Industri Jakarta  → 
pencemaran → 
Hapus 

Menghapus data 
pencemaran  yang 
dipilih. 

15.  Klik Menu 
Industri Jakarta  → 
laporan → lihat 

Melihat data 
pencemaran pada 
laporan 

16.  Klik Menu 
Industri Jakarta  → 
laporan → cetak

Mencetak data 
laporan dalam bentuk 
excel. 

17. Membuka 
Program User 
Industri 

Masuk ke dalam 
menu utama 

18. Klik Register User Melakukan 
pendaftaran anggota 
industri khusus. 

19. Klik Login User 
Industri 

Masuk kedalam login 
user khusus industri. 

20. Klik Profil Melihat dan 
mengubah profile  
user dari industri. 

21. Klik Upload Data Melihat dan 
menambah data yang 
akan di upload. 

 
 
4. KESIMPULAN 

 
1. Hasil analisis spasial SO2 dan NO2 terhadap baku 

mutu emisi pada cerobong industri menunjukkan: 
SO2 yang melewati ambang batas terbanyak tahun 
2009 di semester 2 di daerah Jakarta Timur. 
Sedangkan untuk gas NO2 pada tahun 2009 di 
semester 2 dan semester 1 tahun 2010 pada 
wilayah Jakarta Timur.  

2. Uji blackbox dan whitebox pada SIPERSIB 100% 
sesuai dan editing data spasial dan tabular 
membutuhkan waktu 5 jam. 
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Abstrak 

 
Kemajuan teknologi berkembang begitu pesat, terutama teknologi komputer dan telepon seluler. Selain 
diminati banyak kalangan, telepon seluler juga mempunyai banyak fasilitas yang dapat digunakan, salah 
satunya Short Message Service (SMS) yang dinilai sangat praktis, murah, dan efisien. Short Message Service 
(SMS) adalah layanan yang disediakan oleh ponsel operator untuk mengirim dan menerima pesan singkat. 
Selain untuk mengirim pesan antar pengguna ponsel, SMS juga cocok untuk diterapkan dan berinteraksi 
dengan suatu aplikasi informasi. Salah satu aplikasi yang menggunakan layanan SMS ini adalah aplikasi 
layanan informasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dengan adanya aplikasi layanan informasi Pajak 
Bumi dan Bangunan (PBB) online via Short Message Service (SMS) yang menampilkan informasi sesuai 
dengan yang diminta pengguna (wajib pajak) meliputi data wajib pajak, objek pajak, dan tagihan pajak 
melalui Short Message Service (SMS), akan memudahkan wajib pajak untuk mendapatkan informasi tersebut 
dengan cepat dan efisien, serta mengurangi keterlambatan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan 
(PBB) yang disebabkan keterlambatan dalam menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT).  
 
Kata kunci : sms gateway, Pajak Bumi dan Bangunan 

 

1. Pendahuluan  

Kemajuan teknologi berkembang begitu 
pesat, terutama teknologi komputer dan telepon 
seluler. Selain itu kalangan, telepon seluler juga 
mempunyai banyak fasilitas yang dapat digunakan, 
salah satunya Short Message Service (SMS) yang 
dinilai sangat praktis, murah, dan efisien. Dengan 
fasilitas Short Message Service (SMS) ini, telah 
banyak diimplementasikan aplikasi - aplikasi 
yang berbasis SMS saat ini , misalnya quis, 
polling, forum, bahkan bisa juga untuk aplikasi 
akses data seperti information service. Short 
Message Service (SMS) adalah layanan yang 
disediakan oleh ponsel operator untuk mengirim 
dan menerima pesan singkat. Selain untuk 
mengirim pesan antar pengguna ponsel, SMS juga 
cocok untuk diterapkan pada suatu aplikasi 
informasi. 

Dengan menggunakan fasilitas yang cukup 
mudah dan murah ini, Kantor pelayanan pajak 
membuat suatu aplikasi yang dapat 
mempermudah pelayanan pajak bumi dan 
bangunan. Dimana salah satu kelebihan 
penggunaan aplikasi ini adalah cukup ketik 
dengan satu jari maka request yang diminta akan 
dikirim tanpa harus mendatangi Kantor Pelayanan 
Pajak setempat.  

Pembuatan aplikasi ini dilatarbelakangi oleh 
beberapa masalah, antara lain selama ini, 

permintaan informasi mengenai segala sesuatu 
yang berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan 
mulai dari data wajib pajak, objek pajak sampai 
dengan status tagihan PBB nya dilakukan dengan 
percakapan via call centre yang memerlukan 
waktu biaya yang tidak sedikit ataupun langsung 
mendatangi Kantor Pelayanan Pajak setempat 
untuk mendapatkan informasi lengkap. Kemudian 
belum adanya suatu layanan system informasi 
yang mampu menangani permintaan informasi 
mengenai Pajak Bumi dan Bangunan yang 
informatif dan efisien serta keterbatasan waktu 
dan tenaga karyawan yang menangani permintaan 
wajib pajak dalam hal pemberian penerangan 
kepada wajib pajak orang per orang.  

Dengan mengetahui pokok permasalahan di 
atas, maka dikembangkan suatu aplikasi berbasis 
SMS yang nantinya dapat memenuhi kebutuhan 
wajib pajak. antara lain dalam mempermudah 
wajib pajak untuk mengetahui informasi lokasi 
pelaporan, NJOP (Nilai Jual Objek Pajak), status 
permohonannnya, hutang pajak, info nop, njoptkp 
sampai informasi batas akhir pembayaran pajak 
bumi dan bangunan yang di broadcast oleh 
admin. Kemudian dapat mengurangi abandon call 
/antrian telepon dari wajib pajak yang 
membutuhkan informasi pajak bumi dan 
bangunan. serta meningkatkan service level 
Customer Service dalam melayani wajib pajak. 

No Makalah : 387
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Direktorat Jenderal Pajak sehingga wajib pajak 
mampu memahami dan melaksanakan kewajiban 
perpajakannya khususnya pajak bumi dan 
bangunan. 

Untuk menyelesaikan masalah yang sudah 
dipaparkan di atas, penulis  menggunakan metoda 
Waterfall Model, hal ini dikarenakan model ini 
paling banyak dijadikan suatu acuan pada suatu 
pengembangan perangkat lunak. Waterfall Model 
adalah suatu daur hidup klasik (The Oldest Life 
Cycle Model) yang dijadikan acuan pada 
pengembangan suatu perangkat lunak yang berisi 
sebagai berikut: 
1)  Analisa dan definisi kebutuhan sistem 

Pelayanan/kebutuhan, batasan dan tujuan 
sistem ditentukan melalui konsultasi melalui 
user. 

2) Perancangan sistem dan perangkat lunak 
Membagi persyaratan dalam sistem software 
dan hardware. 

3)  Implementasi dan Unit Testing 
a)  Perancangan direalisasikan sebagai 

serangkaian program atau unit program. 
b)  Melibatkan verifikasi bahwa setiap unit 

telah memenuhi spesifikasinya (diuji 
kesesuaiannya dan ketepatannya). 

4)  Integrasi dan Pengujian Sistem 
a)  Unit program diintegrasikan dan diuji 

sebagai sistem yang lengkap untuk 
menjamin bahwa persyaratan sistem telah 
terpenuhi. 

b)  Perangkat dikirim ke pelanggan (user). 
5)  Operasi dan Pemeliharaan 

Perbaikan, perubahan dan pengembangan dari 
pemeliharaan sistem. 

 
2. Dasar Teori 
 
2.1 Short Message Service (SMS) 
 

Short Message Service (SMS) merupakan 
sebuah layanan yang banyak diaplikasikan pada 
sistem komunikasi tanpa kabel. Isu SMS pertama 
kali muncul di belahan Eropa sekitar tahun 1991 
bersama sebuah teknologi wireless yang saat ini 
cukup banyak penggunanya, yaitu Global System 
for Mobile Communication (GSM). 

Dalam sistem SMS, mekanisme utama yang 
dilakukan dalam sistem adalah melakukan 
pengiriman short message dari satu terminal 
pelanggan ke terminal yang lain. Hal ini dapat 
dilakukan dengan adanya sebuah entitas dalam 
sistem SMS yang bernama Short Message Service 
Center (SMSC) atau disebut juga Message Center 
(MC). Message Center merupakan sebuah 
perangkat yang melakukan tugas store and 
forward trafik short message. 

Sifat perangkat SMS yang mobile dan dapat 
mengirimkan informasi dari mana saja selama 
masih dalam cakupan layanan operator serta 

penggunaanya yang mudah dengan biaya murah 
memuncullkan banyak aplikasi layanan. 
Pengiriman informasi dapat dikirimkan 
menggunakan SMS. Untuk penjelasan pengiriman 
informasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini : 

 
Telepon Selular   SMS Center  Telepon Selular 
 
2.2 AT COMMAND 

Sekarang ini sebuah ponsel rata-rata sudah 
memiliki modem (modulation-demodulation). 
Perintah standar modem dikenal dengan istilah 
AT Command, perintah ini dapat digunakan 
untuk mengirim, menerima/membaca dan 
menghapus SMS, disamping banyak fungsi 
lagi. Beberapa jenis ponsel memiliki extended 
AT Command yang bisa digunakan untuk 
mengambil informasi jenis, model ponsel, 
nomor IMEI (International Mobile Station 
Equipment Identity), SIM IMSI (Subscriber 
Identification Number), status batere, kekuatan 
sinyal, nama operator, lokasi dan cell ID. 
Ponsel tersebut dapat dikoneksikan ke 
komputer melalui kabel data RS (Recommended 
Standard) 232, sehingga dapat berfungsi 
sebagai pengirim data. Untuk penggunaan 
interface juga dikoneksikan melalui kabel yang 
dihubungkan pada paralel port yang ada pada 
komputer. 

Berikut ini adalah beberapa perintah AT 
Command yang digunakan dalam aplikasi ini : 
Perintah AT COMMAND yang digunakan 

Perintah AT Fungsi 
AT+CMGF Mengatur setting PDU mode 
AT+CMGL Melihat inbox dalam ponsel 
AT+CMGR Membaca inbox satu persatu 
AT+CMGD Menghapus pesan dalam inbox 
AT+CMGS Mengirim pesan 
AT+CGMI Mengetahui merk HP 

AT+CGMM Mengetahui Tipe HP 
AT+CCLK Mengetahui Jam dan Tanggal 
AT+CGSN Mengetahui Nomor Imei 
AT+COPS Mengetahui Provider Sim Card  

2.3. Protokol Data Unit (PDU) 
Protokol Data Unit (PDU) digunakan sebagai 

bahasa dalam SMS. Data yang mengalir ke/dari 
SMS-Center haruslah berbentuk PDU. PDU berisi 
bilangan-bilangan heksadesimal yang 
mencerminkan bahasa I/O. Terdapat 2 mode 
dalam mengirim dan menerima SMS, yaitu 
dengan mode text dan mode PDU. Mode text 
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hanya digunakan pada beberapa model 
handphone dan didukung oleh semua operator 
GSM. PDU SMS terdiri dari dua bagian : 
 
a. PDU untuk mengirim SMS 

SMS PDU Pengirim adalah pesan yang 
dikirim dari handphone ke terminal yang 
kemudian dikirimkan ke Short Message Services 
Center (SMSC). Pada prinsipnya apabila suatu 
pesan dikirim ke nomor tujuan, pesan itu akan 
melalui SMS Center. PDU untuk mengirim SMS 
terdiri atas sembilan header, sebagai berikut : 

1) Nomor SMS Center 
2) Tipe SMS untuk mengirim adalah 01 
3) Nomor referensi 
4) Nomor ponsel penerima 
5) Format pengiriman sebagai SMS =00 
6) Skema encoding =00 
7) Batas waktu validasi 
8) Panjang karakter SMS 
9) Isi pesan SMS 

 
b. PDU untuk menerima SMS 

SMS yang diterima tidak langsung berasal 
dari pengirim, tetapi berasal dari SMS Center. 
Sebelum SMS sampai pada penerima SMS, 
sebenarnya masuk terlebih dahulu di SMS Center. 
Setelah itu SMS Center meneruskan pada 
penerima. PDU untuk terima SMS terdiri dari atas 
8 bagian yang sebagian sama dengan pembahasan 
PDU SMS kirim. 
1) Nomor SMS Center 
2) Tipe SMS untuk menerima adalah 04 
3) Nomor ponsel pengirim 
4) Format pengiriman sebagai SMS 
5) Skema encoding 
6) Waktu penerimaan pesan 
7) Isi pesan SMS 
 
Contoh: Isi pesan SMS dalam Format PDU adalah 

EBB43CDD06CDDB73. 
 
Isi Pesan SMS Format PDU 

Pesan 
Format 

Oktet (8 
Bit) 

Septet (7 
Bit) 

Pesan 
Format teks

E 11101011 1101011 k 
B 10110100 1101001 i 
3 00111100 1110010 r 
D 11011101 1101001 i 
0 00000110 1101101 m 
C 11001101 0100000 spasi 
D 11011011 1110011 s 
0 00000110 1101101 m 
7 01110011 1110011 s  

Jadi isi pesan SMS dalam Format PDU 

EBB43CDD06CDDB73 adalah kirim sms. 

 

 

3. Analisa dan Pemecahan Masalah  
3.1 Analisa Masalah 

Direktorat Jenderal Pajak adalah sebuah 
Direktorat Jenderal di bawah Departemen 
Keuangan Republik Indonesia yang mempunyai 
tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan 
dan standardisasi teknis di bidang perpajakan. 
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan 
salah satu jenis pajak di Indonesia yang ikut andil 
memberikan kontribusi pada sumber penerimaan 
keuangan negara untuk pembiayaan 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 
nasional dan dipandang sebagai salah satu sumber 
penerimaan daerah yang cukup potensial. Salah 
satu indikasi keberhasilan pemungutan pajak pada 
suatu negara adalah adanya kepatuhan masyarakat 
(wajib pajak) untuk membayar pajak terutang 
yang menjadi kewajibannya tepat pada waktunya. 

Melihat semakin bertambahnya jumlah Wajib 
Pajak dari tahun ke tahun, tentunya memacu 
Direktorat Jenderal Pajak untuk bisa memberikan 
layanan yang maksimal dan prima. Komunikasi 
kepada Wajib Pajak merupakan salah satu unsur 
penting yang menjadi komitmen DJP dalam 
memberikan pelayanan yang terbaik. 

Dalam prakteknya di lapangan, ketika Wajib 
Pajak menginginkan informasi mengenai Pajak 
Bumi dan Bangunan yang biasanya seputar data 
wajib pajak, objek pajak, dan tagihan pajak, 
Wajib Pajak belum dapat memperoleh 
informasinya secara tepat. 

Untuk mengetahui informasi ini biasanya 
Wajib Pajak menghubungi call centre DJP untuk 
menanyakan informasi yang terkait dengan Pajak 
Bumi dan Bangunan. Yang terkadang setelah 
menghubungi call center DJP Wajib Pajak 
merasa kecewa, karena informasi yang didapat 
kurang jelas atau malah tidak tersambung dengan 
call centre akibat kesibukan petugas di sana. 
Yang pada akibatnya akan membuat citra DJP 
menjadi buruk di mata Wajib Pajak. 

 
3.2 Penyelesaian Masalah 

Dengan melihat kendala dan masalah yang 
terjadi dalam penyampaian informasi secara 
manual, maka dibutuhkan suatu aplikasi yang 
dapat menyelesaikan permasalahan di atas. 
Aplikasi ini dibuat agar penyampaian informasi 
berlangsung secara efektif antara kedua belah 
pihak yaitu DJP dan Wajib Pajak. 

Dalam penerapan aplikasi informasi sms ini 
dibutuhkan suatu analisa dan sumber daya non 
fisik yang dapat mengembangkan dan dapat 
mengoperasikan sumber daya fisik, yang nantinya 
akan menjadi suatu prasarana menuju aplikasi 
layanan informasi via sms. Dan kendala-kendala 
yang mungkin akan dihadapi pada saat 
pengimplementasiannya. 
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Bagi administrator (DJP) sarana aplikasi 
SMS ini merupakan suatu fasilitas yang sangat 
membantu dalam melakukan penyampaian 
informasi dari DJP. Aplikasi SMS Gateway harus 
dapat menjawab secara otomatis terhadap request 
yang dikirimkan oleh Wajib Pajak. 

Sedangkan bagi Wajib Pajak, juga akan 
memberikan dampak yang sangat positif dimana 
dalam proses penyampaian informasi akan 
berlangsung lebih cepat. Penyampaian informasi 
tidak lagi menggunakan sistem yang masih 
manual, dan nantinya DJP akan dapat 
memberikan layanan yang informatif dalam 
perjalanan sistem nantinya. Wajib Pajak adalah 
pengguna yang akan berinteraksi langsung dan 
terus menerus dengan aplikasi ini. Untuk 
mendapatkan informasi mengenai data Wajib 
Pajak, Objek Pajak, Tagihan ataupun informasi 
lain yang mereka butuhkan tepat pada waktunya. 
Untuk mengatasi hal tersebut maka digunakan 
suatu sistem yang menggunakan sms sebagai 
media penyampaiannya. 

Keuntungan yang dapat diperoleh dari 
menggunakan aplikasi ini adalah mempercepat 
dan membuat lebih efisien dalam hal 
pemberitahuan informasi pemenuhan kewajiban 
PBB nya secara langsung. Pada saat ini 
handphone bukan lagi menjadi barang yang 
dianggap mewah. Hampir semua orang telah 
memiliki handphone. Maka aplikasi sms untuk 
keperluan informasi PBB yang dibutuhkan oleh 
Wajib Pajak, akan mudah dimonitoring dan 
dikembangkan oleh DJP. Selain memperkenalkan 
teknologi baru pada Wajib Pajak, fasilitas ini juga 
akan membantu DJP dalam meningkatkan 
pelayanan terbaiknya 

SMS merupakan salah satu fasilitas yang 
umumnya selalu ada pada setiap handphone dan 
mudah dimengerti oleh penggunanya. SMS juga 
merupakan media komunikasi yang murah dan 
efektif. Bila dibandingkan dengan menelepon, 
jelas tarif SMS lebih murah. 

Dalam membangun aplikasi SMS PBB 
Direktorat Jenderal Pajak ini tidak perlu 
membangun sistem dari awal lagi, karena sistem 
ini dibangun untuk melengkapi sistem yang telah 
ada. Aplikasi ini bersifat content provider yang 
berfungsi menyediakan layanan informasi sesuai 
dengan permintaan user. 

3.3 Program Aplikasi 
Analisa aplikasi yang dimaksudkan adalah 

untuk memberikan pemecahan masalah mengenai 
ketidakefisienan dan kesulitan dalam 
pemberitahuan informasi PBB. Salah satu aplikasi 
yang dapat digunakan untuk mengatasi 
permasalahan pemberitahuan mengenai hal 
tersebut adalah menggunakan SMS yang bersifat 
interaktif. 

Dengan cara ini Wajib Pajak sebagai user 

dapat mengetahui informasi PBB dan akan 
mendapat balasan sesuai dengan request yang 
dikirim. Dengan adanya sistem ini diharapkan 
Wajib Pajak bisa mendapatkan informasi yang 
akurat dan cepat. Begitu pula dengan DJP yang 
dapat memberikan pelayanannya 24 jam tanpa 
harus ada orang di call centre yang bekerja. 

Sistem aplikasi berbasis SMS ini dijalankan 
pada sebuah komputer yang terhubung dengan 
database dan menggunakan sebuah handphone 
sebagai Gateway, dimana aplikasi ini akan 
menjawab semua pesan yang datang dan 
menjawab respon SMS secara otomatis. 
Handphone yang dipasangkan pada port USB 
komputer, yang berfungsi untuk mengirim dan 
menerima pesan. Pesan yang diterima dan yang 
akan dikirim, diproses oleh aplikasi berbasis SMS. 

Aplikasi ini akan berjalan setelah menerima 
permintaan dari user, permintaan tersebut akan 
diproses dan hasilnya akan dikirimkan kembali 
kepada user. Di bawah ini adalah tahapan-tahapan 
umum proses yang dilakukan pada aplikasi saat 
Wajib Pajak request , pada saat request yang dapat 
diketahui seperti informasi lokasi pelaporan, NJOP 
(Nilai Jual Objek Pajak), status permohonannya, 
hutang pajak, info nop, njoptkp sampai informasi 
batas akhir pembayaran pajak bumi dan bangunan 
melalui SMS : 
1) Wajib Pajak sebagai user mengirim pesan 

SMS dengan Format tertentu yang telah 
ditentukan melalui aplikasi J2ME yang 
ditanam ke handphone dan diterima oleh 
SMSC (SMS Center). 

2) SMS yang telah masuk pada SMSC 
akan dikirim ke Server melalui handphone 
sebagai Servernya. Setelah itu SMS yang 
masuk akan disimpan ke dalam database. 

 
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 
berikut di bawah ini : 

 
 

Sedangkan tahapan–tahapan yang dilakukan 
pada aplikasi Broadcast informasi batas akhir 
pembayaran PBB, DJP melalui SMS adalah 
hampir sama seperti aplikasi request hanya saja 
user tidak meminta atau mengirim pesan dalam 
Format tertentu. Administrator (DJP) akan 
mengirim informasi batas akhir pembayaran PBB 
yang telah diinput pada form info PBB lalu 
Administrator dapat memasukan nomor yang 
terdapat pada database. Setelah memasukan 
nomor handphone Wajib Pajak yang telah 
registrasi maka Server akan mengirimkan pesan 
kepada Wajib Pajak yang bersangkutan. 
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Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 
berikut di bawah ini : 

 

 Untuk pengolahan SMS yang masuk, sistem 
aplikasi berbasis SMS yang dalam sistem usulan 
ini akan memanfaatkan database yang merupakan 
bagian dari Sistem Manajemen Informasi Objek 
Pajak (SISMIOP), berisikan informasi tentang 
seluruh data-data PBB di DJP. Untuk pengolahan, 
awalnya dilakukan dengan memeriksa status 
pemrosesan SMS pada tabel PBB_SMS_IN. Jika 
SMS belum diproses, maka pengolahan data akan 
dilanjutkan. Informasi yang didapat dari hasil 
pengolahan akan berisi mengenai informasi PBB 
yang diperlukan oleh wajib pajak. Informasi 
inilah yang dikirimkan kembali kepada user yang 
meminta. 

Dalam aplikasi ini terdapat beberapa 
ketentuan. Yaitu laporan melalui SMS akan 
dikirim setelah user mengirimkan permintaan 
berdasarkan format tertentu. Apabila nomor 
handphonetidak terdaftar, maka akan dikirim alert 
bahwa nomor belum terdaftar. Apabila terjadi 
kesalahan format dalam pengiriman permintaan, 
maka akan dikirim pesan bahwa format yang 
dikirim adalah salah. 

3.4  Menu Aplikasi 
Dalam menu aplikasi ini memuat 

aplikasi atau program utama dari aplikasi 
SMS GATEWAY. Menu aplikasi berisi 
menu monitoring SMS, Broadcas t  SMS 
dan registrasi wajib pajak. 
a) Menu monitoring SMS 
Menu ini merupakan salah satu aplikasi 
utama dari aplikasi layanan informasi 
Pelayanan Objek Pajak. Fungsi dari menu 
ini adalah melakukan monitoring setiap 
SMS yang masuk dan yang keluar. Aplikasi 
menu monitoring SmS seperti terlihat pada 
Gambar di bawah ini : 

 

Cara penggunaan dari menu ini adalah saat 
tampilan seperti pada Gambar di atas muncul, 
Maka pilih check box ‘VIEW ALL’ untuk melihat 
semua SMS yang masuk dan yang keluar. 
 

b) Menu Broadcast SMS 
Menu ini berfungsi mengirim SMS ke beberapa 
nomor tujuan dengan isi SMS yang sama dan 
secara bersamaan. Untuk menjalankan program 
ini HP harus terhubung ke komputer. Tampilan 
menu Broadcast SMS seperti terlihat pada 
Gambar:  
 

 
 

Cara penggunaan dari aplikasi menu diatas adalah 
dengan cara mengisi nomor tujuan pada field TO, 
Kemudian tekan tombol ADD untuk menambah 
nomor tujuan dan nomor akan berpindah ke field 
LIST NUMBER, Jika ingin menambahkan atau 
mengambil dari database PBB_REG maka tekan 
tombol BROWSE, Sehingga akan muncul tampilan 
seperti pada Gambar berikut : 

 

Setelah muncul tampilan seperti diatas kemudian 
klik nomor telepon yang akan dituju. Setelah 
diklik maka tampilan menu broadcast yang akan 
tampil, Ulangi langkah tadi jika ingin 
menambahkan beberapa nomor telepon tujuan. 
Setelah nomor telepon tujuan sudah dimasukkan 
semua kemudian isilah field Isi SMS sesuai 
dengan berita atau promosi yang akan dikirim. 
Setelah itu tekan tombol SEND kemudian SMS 
akan dikirim. Jika ingin menghapus tekan tombol 
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DELETE, Dan jika ingin keluar dari aplikasi menu 
broadcast maka tekan tombol CANCEL. 

c) Menu Registrasi Objek Pajak 
Aplikasi ini berfungsi untuk menginput data wajib 
pajak yang memperoleh layanan aplikasi, yang 
kemudian akan disimpan dalam database. 
Tampilan menu registrasi wajib pajak seperti 
terlihat pada Gambar di bawah ini : 

 

d.  Tampilan Aplikasi J2ME dan Pesan 
Balasan pada handphone 

Pada aplikasi ini terdapat beberapa tampilan 
apikasi yang ditanamkan ke handphone client 
yaitu sebagai berikut : 

 

1) Tampilan Lokasi KPPBB 
SMS ini didapatkan Wajib Pajak dengan 
Format kppbb dengan contoh (kppbb) Format 
SMS ini bertujuan untuk melihat informasi 
lokasi Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan 
Bangunan dimana Wajib Pajak dapat 
melaksanakan administrasi PBB nya. 

2) Tampilan Lokasi Objek Pajak 
SMS ini didapatkan Wajib Pajak dengan 
Format lokasi dengan contoh (lokasi) Format 
SMS ini bertujuan untuk melihat informasi 
lokasi Objek Pajak PBB. 

3) Tampilan Info Pajak Terhutang 
SMS ini didapatkan Wajib Pajak dengan 
Format hutang dengan contoh (hutang) 
Format SMS ini bertujuan untuk melihat 
informasi hutang Wajib Pajak yang ada. 

4) Tampilan Status Pembayaran SPPT 
S M S  ini didapatkan Wajib Pajak dengan 
Format status<spasi>tahun dengan contoh 
(status 2008) Format S M S  ini bertujuan 

untuk melihat informasi status pembayaran 
SPPT Wajib Pajak sesuai dengan tahun yang 
dii n p u tkan. 

5) Tampilan Informasi NJOP 
SMS ini didapatkan Wajib Pajak dengan 
Format njop dengan contoh (njop) Format 
SMS ini bertujuan untuk melihat informasi 
nilai jual objek pajak (njop). 

6) Tampilan Layar Info Bank Pembayar 
S M S  ini didapatkan oleh Wajib Pajak 
dengan Format bank dengan contoh (bank) 
Format S M S  ini bertujuan untuk melihat 
informasi bank tempat Wajib Pajak 
melakukan pembayaran PBB 
 

4. Penutup 
Berdasarkan Masalah yang dipaparkan di atas, 

maka dapat disimpulkan bahwa  
 Aplikasi ini memanfaatkan teknologi mobile 

GSM sehingga dimanapun wajib pajak 
berada, selama masih terjangkau selular tetap 
dapat mengakses layanan aplikasi atau 
mendapatkan informasi ini melalui SMS 
sesuai dengan jenis request yang diminta. Hal 
ini dapat menyelesaikan masalah wajib pajak 
dalam pemenuhan kebutuhan informasi yang 
diinginkan. 

 Bagi administrator (DJP) sarana aplikasi 
SMS ini merupakan suatu fasilitas yang 
sangat membantu dalam melakukan 
penyampaian informasi dari DJP. Aplikasi 
SMS Gateway harus dapat menjawab secara 
otomatis terhadap request yang dikirimkan 
oleh Wajib Pajak. Sehingga pihak Kantor 
Pelayanan Pajak Bumi dan bangunan tidak 
direpotkan lagi dalam melayani wajib pajak 
yang ingin mendapatkan informasi. 
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Abstrak 

STIKOM BALI adalah sekolah tinggi komputer pertama di Bali. Untuk menghasilkan output yang berkualitas 
tentunya harus dilengkapi dengan pelayanan yang dapat menyajikan informasi tepat waktu, akurat dan relevan. 
Sistem yang selama ini digunakan sebagian sudah terkomputerisasi seperti proses kasir penerimaan pembayaran 
dari mahasiswa, perpustakaan, akademik, dan e-learning. Namun sebagian masih semi komputerisasi seperti 
pelaporan keuangan yang dikerjakan dengan excel. Berdasarkan hal itu dilakukan penelitian untuk merancang 
bangun Sistem Informasi Laporan Keuangan. Sistem ini meliputi penjurnalan yang meliputi jurnal kas masuk, 
jurnal kas keluar, jurnal bank masuk dan jurnal bank keluar, posting ke buku besar dan mencetak laporan yang 
terdiri dari laporan neraca, penjelasan laporan neraca, laporan laba/rugi dan penjelasan laba/rugi.  
 
Kata kunci : jurnal, laporan, keuangan, posting, neraca. 
 
 
 
 
1. Pendahuluan  
 

STIKOM Bali adalah sekolah tinggi komputer 
pertama di Bali. STIKOM Bali didirikan untuk 
mengantisipasi era/abad informasi dan tentu saja 
membutuhkan SDM (Sumber Daya Manusia) yang 
mengerti Dunia Teknologi Informasi Serta 
Komputer, serta menjadi yang terdepan dibidang 
Informatika dan Komputer baik secara ilmiah 
akademis maupun praktis aplikatif khususnya di 
daerah Bali. Untuk menghasilkan output yang 
berkualitas tentunya harus dilengkapi dengan 
pelayanan yang dapat menyajikan informasi tepat 
waktu, akurat dan relevan.  

Dalam operasional di lingkungan internal juga 
memerlukan pelayanan dan penyajian pelaporan 
yang bisa memeberikan informasi tepat waktu, 
akurat dan relevan guna untuk manajemen. Selama 
ini sistem yang digunakan sebagian sudah 
terkomputerisasi seperti proses kasir penerimaan 
pembayaran dari mahasiswa, perpustakaan, 
akademik, dan e-learning. Namun sebagian masih 
semi komputerisasi seperti pembuatan laporan 
keuangan yang dikerjakan dengan excel dengan 
perhitungan secara manual. 

Melihat semakin banyaknya transaksi maka 
proses pelaporan keuangan semi manual tersebut 
mengalami kendala waktu dan ketelitian. Karena hal 
itu dilakukan penelitian untuk merancang bangun 
Sistem Informasi Laporan Keuangan yang meliputi 
beberapa bagian berikut. 
1) Pencatatan transaksi (jurnalisasi) yang meliputi 

jurnal kas masuk, jurnal kas keluar, jurnal bank 
masuk, jurnal bank keluar.. 

2) Posting ke buku besar setelah dilakukan 
jurnalisasi. 

3) Pembuatan pelaporan untuk laporan neraca 
penjelasan neraca, laporan laba/rugi dan 
penjelasan laba/rugi.  

 
Metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah menggunakan metode observasi 
yang meliputi wawancara secara langsung dengan 
staf keuangan dan dengan membaca literatur-
literatur pendukung mengenai proses pembuatan 
laporan keuangan. 

Program ini dikerjakan dengan  menggunakan 
aplikasi database SQL Server 2008 dan bahasa 
pemrograman Visual Studio 2008. 
 
2. Sistem Informasi 
Sistem merupakan kumpulan dari elemen-elemen 
yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan 
tertentu. Menurut Jerry Fith Gerald , sistem adalah 
suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang 
saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk 
melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu 
sasaran tertentu.  
Karakteristik Sistem : 
- Memiliki komponen ; 

Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen 
yang saling berinteraksi, bekerja sama 
membentuk satu kesatuan. Komponen-
komponen sistem dapat berupa suatu subsistem 
atau bagian-bagian dari sistem. Setiap sistem 
tidak perduli betapapun kecilnya, selalu 
mengandung komponen-komponen atau 
subsistem-subsistem. Setiap subsistem 
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mempunyai sifat-sifat dari sistem untuk 
menjalankan suatu fungsi tertentu dan 
mempengaruhi proses sistem secara 
keseluruhan. Suatu sistem dapat mempunyai 
suatu sistem yang lebih besar yang disebut 
supra sistem, misalnya suatu perusahaan dapat 
disebut dengan suatu sistem dan industri yang 
merupakan sistem yang lebih besar dapat 
disebut dengan supra sistem. Kalau dipandang 
industri sebagai suatu sistem, maka perusahaan 
dapat disebut sebagai subsistem. Demikian juga 
bila perusahaan dipandang sebagai suatu sistem, 
maka sistem akuntansi adalah subsistemnya. 

- Batas sistem (boundary) ; 
Batas sistem merupakan daerah yang membatasi 
antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya 
atau dengan lingkungan luarnya. Batas sistem 
ini memungkinkan suatu system dipandang 
sebagai suatu kesatuan. Batas suatu sistem 
menunjukkan ruang lingkup (scope) dari sistem 
tersebut. 

- Lingkungan luar sistem (environment) ; 
Adalah apapun di luar batas dari sistem yang 
mempengaruhi operasi sistem. 

 
3. SQL SERVER 2008 
SQL Server 2008 merupakan DBMS (Database 
Management System) yang handal dalam mengolah 
data dengan disertai User Interface yang cukup 
mudah untuk digunakan. Microsoft sebagai vendor 
sari SQL Server terus mengembangkan produk 
mereka yang satu ini untuk menjadikannya sebagai 
Tools database terbaik. 
Jika dilihat dari tampilannya, SQL Server 2008 tidak 
berbeda jauh dengan SQL Server 2005, 
dibandingkan dengan SQL Server 2000 ke 2005 
yang mengalami perubahan signifikan dengan 
menyatukan Enterprise Manager dengan Query 
Analyzer menjadi satu, hanya saja di SQL Server 
2008, Microsoft mengembangkan beberapa fitur 
yang telah ada di produk SQL Server sebelumnya 
dan menambah beberapa fitur baru untuk 
miningkatkan performance. 
 
4. VB.NET 2008 
NET Framework SDK menyediakan file yang 
bernama vbc.exe. Tools ini digunakan sebagai 
compiler untuk bahasa Visual Basic.NET. Compiler 
ini terpisah dari tools atau IDE (Integrated 
Development Environment) yang digunakan yaitu 
Visual Studio 2008. 
Tidak seperti Visual Studio 6.0 dimana visual basic 
compiler ini sudah menyatu dengan IDE nya. Jadi 
dengan .net framework kita dapat membuat aplikasi 
dengan tools selain Visual Studio 2008. Artinya 
tersedia editor lain yang sifatnya free. 
 
5. Rancangan Sistem 
5.1 Rancangan alur sistem 

Gambaran umum sistem ini digambarkan 
dengan diagram konteks seperti gambar  berikut. 

 

 
 

Gambar 4. Diagram Konteks SIM laporan Keuangan 
 
Dalam gambaran tersebut dijelaskan bahwa 

sistem yang dibuat mengambil sebagian data dari 
sistem yang sudah ada. Sebagian diinputkan secara 
langsung. 

Dalam penelitian ini program dibuat dengan 
menggunakan database SQL Server 2008 dan Visual 
Studio 2008 sebagai bahasa pemrograman. 

 
5.2 Rancangan Database 

Rancangan database Sistem Informasi Laporan 
Keuangan ini digambarkan dalam gambar berikut. 

 

 
Gambar 5. Gambar Rancangan Database SIM 

Laporan Keuangan 
 
Gambaran rancangan database SIM Laporan 
Keuangan diatas terdiri 13 tabel yang terdiri dari 5 
tabel master, yaitu tabel master jurnal, table master 
bank, tabel master jabatan, table master saldo normal 
dan table master jenis lap dan 8 tabel bantu yang 
memiliki relasi antar tabel yang sudah dinormalisasi. 
 
6. Hasil Penelitian  

Hasil penelitian ini meliputi Penjurnalan, 
posting ke buku besar dan pencetakan pelaporan 
neraca dan laporan laba/rugi. 
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6.1 Penjurnalan  
Penjurnalan ini merupakan proses pencatatan 

transaksi yang terjasi pada STIKOM Bali yang 
terdiri dari transaksi melalui bank dan menerima kas 
secara langsung. Program penjurnalan ini meliputi 4 
form penjurnalan, yaitu Jurnal Kas Masuk,  Jurnal 
Kas Keluar, Jurnal Bank Masuk dan Jurnal Bank 
Keluar. 

 
6.1.1 Jurnal Kas Masuk 

Form penjurnalan kas masuk terlihat seperti 
di bawah ini. 
 

 
Gambar 1. Jurnal Kas Masuk 

 
Gambar di atas merupakan tampilan Proses 
penginputan data jurnal kas masuk. Jurnal kas 
masuk mencatat semua pemasukkan yang berupa 
uang cash. Pada form ini bisa dilakukan input data, 
perbaikan, penghapusan dan pencetakan jurnal kas 
masuk. 
 
6.1.2 Jurnal Kas Keluar 

 
Jurnal kas keluar  mencatat semua 

pemasukkan yang berupa uang cash, form 
penjurnalan kas  masuk terlihat seperti di bawah ini. 

 

 
Gambar 2. Jurnal Kas Masuk 

 
6.1.3 Jurnal Bank Masuk 

Form penjurnalan bank  masuk terlihat 
seperti di bawah ini.  

 

 
Gambar 3. Jurnal Bank Masuk 

 
Gambar di atas merupakan tampilan untuk proses 
Jurnal bank masuk yang mencatat semua 
pemasukkan yang melalui bank. Transaksi 
pemasukkan bank ini meliputi sebagian besar 
transaksi pembayaran mahasiswa yang melalui bank.  
Pada form ini bisa dilakukan input data, perbaikan 
data, penghapusan dan pencetakan jurnal pemasukan 
bank. 
 
6.1.4 Jurnal Bank Keluar 

Form penjurnalan bank keluar terlihat 
seperti di bawah ini. 

 

 
Gambar 4. Jurnal Bank keluar 

 
Gambar di atas merupakantampilan untuk proses 
Jurnal bank keluar, yaitu mencatat semua 
pengeluaran yang melalui bank yang menggunakan 
cek dan BG. Pada form ini bisa dilakukan input data, 
perbaikan data, penghapusan dan pencetakan jurnal 
pengeluaran bank. 
 
6.2 Posting  

Setiap transaksi yang telah dicatat secara 
kronologis dalam jurnal dipindahkan ke dalam akun-
akun yang bersangkutan. Kumpulan akun-akun 
tersebut dinamakan buku besar. Pemindahbukuan 
dari jurnal umum ke buku besar disebut posting. 

 
6.2.1 Posting Buku Besar 
Buku Besar adalah buku utama pencatatan transaksi 
keuangan yang mengkonsolidasikan masukan dari 
semua jurnal akuntansi. Buku besar merupakan 
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dasar pembuatan laporan neraca dan laporan 
laba/rugi. Buku besar dapat memberikan informasi 
saldo ataupun nilai transaksi untuk setiap kode 
perkiraan dalam suatu periode akuntansi tertentu. 
Pada program ini ada form yang bisa langsung 
mencetak buku besar dengan mengolah data 
jurnalisasi secara otomatis seperti berikut. 
 

 
Gambar 5. Form Posting Buku Besar 

 
Gambar diatas merupakan tampilan halaman yang 
digunakan untuk mencetak buku besar berdasarkan 
periode waktu bulanan dan tahunan yang bisa 
ditentukan dengan memilih bulan dan tahun pada 
combobox yang ada pada form di atas.  
 
6.2.2 Posting Buku Besar Pembantu 
Buku besar pembantu merupkan media yang 
membantu mencatat secara rinci perkiraan-perkiraan 
dalam buku besar. Pada system ini ada form untuk 
mencetak buku besar pembantu seperti di bawah ini. 
 

 
Gambar 6. Form Posting Buku Besar Pembantu 

 
Gambar di atas merupakan tampilan form untuk 
mencetak buku besar pembantu yang merupakan 
penjelasan detail dari buku besar. Form ini memiliki 
cara penggunaan yang sama dengan form ceta buku 
besar, dimana buku besar pembantu bisa dicetak per 
periode waktu bulanan atau tahunan. 
 
6.3 Pencetakan Laporan 

Pencetakan laporan ini meliputi neraca, 
penjelasan neraca, laporan laba/rugi dan penjelasan 
laba/rugi. 

 
6.3.1 Laporan Neraca 

Di bawah ini form untuk menampilkan 
laporan neraca. 

 
Gambar 7. Laporan Neraca 

 
Gambaran di atas merupakan tampilan form untuk 
mencetak laporan neraca yang bisa dicetak 
berdasarkan periode bulanan dan tahunan.   
 
6.3.2 Laporan Penjelasan Neraca 

Di bawah ini gambar form untuk 
menampilkan penjelasan laporan neraca. 

 

 
Gambar 8. Penjelasan Laporan Neraca 

 
Gambar diatas merupakan tampilan yang bisa 
menampilkan laporan penjelasan neraca sesuai 
dengan periode waktu yang diperlukan. 
 
6.3.3 Laporan Laba/Rugi 

Di bawah ini form untuk menampilkan 
penjelasan laporan laba/rugi. 
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Gambar 9. Form Laporan Laba/Rugi 

 
Gambar di atas merupakan halaman yang digunakan 
mencetak laporan laba/rugi periode bulanan dan 
tahunan. data yang dicetak diambil dari data yang 
disimpan pada saat proses penjurnalan.  
 
6.3.4 Laporan Penjelasan Laba/Rugi 

Di bawah ini form untuk menampilkan 
penjelasan laporan laba/rugi. 

 

. Gambar 10. Form PenjelasanLaporan Laba/Rugi 
 
Gambar di atas merupakan tampilan yang digunakan 
untuk mencetak penjelasan laporan laba/rugi. 
Laporan penjelasan laba/rugi ini akan digunakan 
untuk melihat detail dari laporan laba/rugi. 
Penjelasan laporan laba/rugi ini juga dicetak 
berdasarkan data yang sudah disimpan pada proses 
penjurnalan. 

 
7. Kesimpulan 
 

Dari penjelasan di atas didapatkan beberapa 
kesimpulan seperti dibahwa ini : 
1) Input data penjurnalan yang sebelumnya 

dilakukan di excel meliputi penjurnalan 
pemasukan kas, pengeluaran kas, pemasukkan 
bank, pengeluaran bank dan jurnal memorial.  
Sekarang sudah dilakukan dengan 
menggunakan aplikasi penjurnalan yang 
meliputi penjurnalan pemasukan kas, 
pengeluaran kas, pemasukkan bank dan 
pengeluaran bank. Untuk jurnal memorial masih 
dilakukan pencatatan secara manual karena 

pertimbangan masih adanya banyak kebijakan 
yang berubah. 

2) Proses posting ke buku besar dan posting buku 
besar pembantu bisa dilakukan dengan langsung 
mencetak buku besar berdasarkan waktu 
bulanan atau tahunan sesuai yang diperlukan.  

3) Pencetakan laporan pada system ini meliputi  
laporan laba/rugi dan neraca beserta penjelasan 
laporan laba/rugi dan penjelasan laporan neraca 
yang bisa langsung dicetak pada halaman 
pencetakan laporan laba/rugi dan laporan 
neraca. Untuk laporan arus kas dan yang lainnya 
masih dilakukan manual karena ada perubahan-
perubahan kebijakan yang periode waktunya 
tidak menentu. 
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Abstrak 

Makalah ini menjelaskan tentang analisis dan perancangan dari penerapan algoritma genetika dalam menentukan 
genre musik pada sebuah lagu. Aplikasi ini akan menentukan genre musik yang ada menggunakan sinyal dari 
sebuah lagu yang akan dipecah lalu kemudian dibandingkan dengan contoh-contoh sinyal dari lagu-lagu yang 
ada pada basis data aplikasi. Pada proses pembandingan lagu, diterapkan algoritma genetika yaitu proses 
crossover dimana sinyal dari lagu yang dimainkan dalam aplikasi dibandingkan dengan sample lagu yang ada di 
basis data aplikasi. 
 
Kata kunci : Aplikasi Penentu Genre Musik, Algoritma Genetika, Musik. 
 
 
 
 
 
1. Pendahuluan 
 

Perkembangan teknologi saat ini telah 
merambah ke berbagai bidang ilmu. Dengan 
berkembangnya teknologi, maka dikembangkan juga 
teori-teori dan algoritma-algoritma yang sering 
digunakan dalam pengembangan aplikasi di bidang 
ilmu komputer. Beberapa teori dan algoritma yang 
berkembang dalam bidang ilmu komputer antara lain 
teori Automata, teori teknik komputasi, teori bahasa 
pemrograman, algoritma sorting, algoritma speech 
recognition, dan algoritma genetika.  

Penerapan teknologi yang dapat dilihat saat ini 
yaitu pengembangan aplikasi-aplikasi khususnya di 
bidang musik seperti Media Player, Music 
Converter, Music Finder, Music Composer, dan 
lain-lain. Beberapa algoritma yang digunakan untuk 
mengembangkan aplikasi-aplikasi di atas antara lain 
algoritma Backpropagation, algoritma KMP-
Extension, algoritma genetika, dan algoritma Fast 
Fourier Transform. Algoritma-algoritma tersebut 
juga dapat diterapkan dalam pengembangan aplikasi 
untuk menentukan klasifikasi genre musik. Salah 
satu algoritma yang dapat digunakan yaitu algoritma 
genetika. Secara umum algoritma genetika memiliki 
konsep crossover antara kromosom A dengan 
kromosom B untuk menghasilkan satu individu baru 
yang lebih baik. Algoritma genetika ini membantu 
dalam membandingkan genre dari sebuah lagu atau 
instrumen musik dengan database musik yang sudah 
ditentukan di dalam aplikasi [3]. 

Karena masih begitu banyak masyarakat umum 
yang belum mengetahui klasifikasi jenis lagu 
ataupun instrumen musik, maka dirasa perlu 
dikembangkan suatu aplikasi yang dapat mengenali 
jenis musik sehingga dengan aplikasi tersebut 
masyarakat dapat mengetahui dan mengenali 
klasifikasi genre musik melalui lagu ataupun 
instrumen musik. 

Dalam penelitian ini akan dilakukan analisis 
dan perancangan suatu aplikasi yang dapat 
mengenali dan mengklasifikan genresuatu lagu atau 
instrumen musik yang memiliki ekstensi mp3. 
Aplikasi ini tidak menyimpan lagu yang sudah 
pernah dimainkan sehingga jika user memainkan 
lagu yang sama, aplikasi akan menganalisa kembali 
dari awal. 
 
2. Musik 
 

Musik berasal dari bahasa grika mousikê 
(tekhnê) atau dalam bahasa latin disebut musica 
yang artinya adalah suara instrument atau vokal 
yang digabungkan sedemikian rupa sehingga tercipta 
suatu keharmonisan dan biasa digunakan untuk 
mengekspresikan perasaan [2]. Musik juga telah 
dikenal sekitar 2500 tahun yang lalu sebelum masehi 
dan pertama kali ditemukan di daerah Afrika lalu 
kemudian menyebar dan berkembang ke seluruh 
dunia[5]. 

Selama berabad-abad, musik telah berevolusi 
sesuai jaman, keadaan, dan budaya yang 
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mempengaruhinya. Pada abad ke-20, terdapat lebih 
dari 500-800 jenis musik – termasuk didalamnya 
musik tradisional, musik campuran (cth: Pop Rock, 
Jazz Blues), dan musik-musik lain yang belum 
memiliki nama [4]. Namun, secara umum musik 
diklasifikasikan ke dalam 10 jenis musik terbesar 
yaitu: Blues, Classical, Country, Disco, HipHop, 
Jazz, Metal, Pop, Reggae, dan Rock. 
 
 
3. Algoritma Genetika 
 

Algoritma genetika merupakan cabang ilmu 
turunan dari Artificial Intelligent dimana algoritma 
ini memanfaatkan proses seleksi alamiah yang 
dikenal dengan proses evolusi[1].  

Algoritma genetika pertama kali diajukan 
oleh John Holland dalam bukunya yang berjudul 
“Adaption in Natural and Artificial Systems” pada 
tahun 1975, yang kemudian selanjutnya 
dikembangkan oleh muridnya david Goldberg. 
Konsep evolusi pada algoritma genetika sendiri 
yaitu bagaimana individu yang hidup dalam satu 
lingkungan berkompetisi dengan individu lain untuk 
bertahan hidup dengan bergantung pada genotype 
yang terdapat pada individu tersebut. Karakteristik 
tiap individu dalam mempertahankan hidup dapat 
ditentukan oleh inti dasar yang disebut sebagai gen. 
Bentuk gen dalam algoritma genetika yaitu biasanya 
berupa bilangan biner yakni 0 atau 1. Sedangkan 
kromosom adalah kumpulan dari gen yang 
merupakan komponen utama individu. Kromosom 
sendiri biasanya terdiri atas kumpulan-kumpulan gen 
yaitu berupa bilangan-bilangan biner (0,1). Fungsi 
dari gen dapat dilihat dari posisi gen yang tersimpan 
dalam tiap segmen yang khas dari kromosom yang 
disebutlocus. Gen-gen yang terletak pada locus yang 
bersesuaian dari kromosom yang mempunyai 
pekerjaan yang sama atau hampir sama disebut 
alele. 

Pada algoritma genetika, untuk mencari 
solusi optimal maka individu akan mengalami 
evolusi dari generasi ke generasi dengan terjadinya 
variasi genetika dan seleksi alam. Seleksi alam 
dianggap sebagai proses optimasi dari individu-
individu tersebut. Selanjutnya, algoritma genetika 
merupakan prosedur iteratif, yang bekerja dengan 
suatu set untaian yang disebut populasi sebagai 
kandidat solusi dengan jumlah yang konstan. 
Populasi ini kemudian berkembang biak dari 
generasi ke generasi melalui operator genetik seperti 
seleksi, pindah silang (Crossover) dan mutasi. Setiap 
langkah iterasi – atau biasa disebut dengan generasi, 
struktur dalam populasi akan dievaluasi, dan 
selanjutnya akan diseleksi untuk menentukan 
populasi pada generasi selanjutnya yang nantinya 
akan menghasilkan satu keturunan (offspring) 
baru[3]. 

Secara umum ada tiga operator yang 
digunakan dalam algoritma genetika yaitu: Seleksi, 
Crossover, dan Mutasi 
3.1 Seleksi 

 
Tiga dasar pokok yang tergabung di dalam fase 

seleksi dalam metode Algoritma Genetika yaitu:   
 

1) Sampling Space  
Sampling space adalah prosedur seleksi yang 

menghasilkan populasi baruuntuk generasi 
selanjutnya baik pada semua parent atau offspring 
atau sebagian. Sebuah sampling space 
dikarakteristikkan oleh dua faktor yaitu size (ukuran) 
dan ingredient (bahan) yang menunjuk pada parent 
dan offspring.Sampling space terbagi kedalam dua 
jenis sampling, yaitu Regular Sampling Space dan 
Enlarge Sampling Space. 
a) Regular Sampling Space 

Regular Sampling Space muncul pada saat 
terjadi proses crossover dan mutasi yang 
menghasilkan offspring. Menurut Holland, parent 
digantikan oleh offspring  atau keturunannya segera 
setelah kelahirannya. Pergantian secara langsung ini 
dinamakangenerational replacement. Karena operasi 
genetika tidak dapat ditentukan, hal ini 
menyebabkanoffspring mungkin lebih buruk 
dibandingkan denganparent. Strategi pergantian 
setiapparent dengan offspring secara langsung akan 
menyebabkan beberapa kromosom yang memiliki 
peluang yang besar akan hilang dari proses evolusi. 
Akibatnya, setiapoffspring lahir akan menggantikan 
secara random kromosom yang dipilih dari populasi  
yang ada. 
b) Enlarge Sampling Space 

Proses yang terjadi pada Enlarge Sampling 
Space menyebabkan baik parent dan offspring 
mempunyai kesempatan untuk berkompetisi dengan 
tujuan untuk bertahan. 

 
2) Sampling Mechanism   

Samplingmechanismberpusat pada pemilihan 
kromosom dalam sampling space. Terdapat tiga 
pendekatan yang biasa digunakan dalam sampling 
mechanism. 
a) Stochastic sampling  

Ciri umum pada metode ini yaitu fase seleksi 
menentukan jumlah dari penggandaan yang akan 
diterima setiap kromosom berdasarkan pada 
probabilitas survival. 
b) Deterministic sampling 

Pendekatan ini biasanya memilih kromosom 
terbaik dari sampling space dengan cara melarang 
kromosom-kromosom duplikat untuk masuk ke 
dalam populasi pada saat seleksi. Modifikasi pada 
metode ini adalah dengan mengganti sejumlah n-
kromosom tua yang buruk kualitasnya dengan  
offspring. 
c) Mixed sampling 
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Metode ini secara random memilih 
sekumpulan kromosom dan mengambil satu terbaik 
dari kumpulan untuk reproduksi. 

 
3) Selection Probability 

Dalam prosedur ini, probabilitas seleksi dari 
sebuah kromosom sebanding dengan ketepatan nilai 
yang dimilikinya. Hal ini dapat menyebabkan dalam 
generasi awal dapat terjadi kecenderungan bagi 
sebuah super  chromosomekecil untuk mendominasi 
proses seleksi. Dalam generasi selanjutnya, ketika 
populasi secara besar berkumpul, kompetisi diantara 
kromosom menjadilemah dan pencarian tingkah laku 
secara acak akan terbentuk. Setelah kromosom 
tersebut terpilih, maka kromosom tersebut akan 
langsung menjadi kromosom awal pada generasi 
yang baru. 
 
3.2 Crossover 

 
Crossover terjadi ketika parentmelakukuan 

pertukaran bagian gen pembentuknya. Proses ini 
melibatkan penggabungan materi genetika dari 
kedua kromosomparentmenjadi dua anak. 

Crossoveryang biasa dipakai untuk bilangan 
real adalah Arithmetic Crossover. Proses Arithmetic 
Crossover yang dikerjakan menggunakan prosedur: 
1) Bangkitkan bilangan random antara 0 dan 1. 
2) Offspring1 = (parent1 x random) + (parent2 x 

(1-random)). 
3) Offspring2 = (parent1 x (1-random)) + (parent2 

x random)). 
Sedangkan untuk bilangan biner, pada 

prosescrossover digunakan One-Point Crossover 
dengan biner proses yakni sebagai berikut: 
1) Tentukan Total bit, dimana Total bit merupakan 

banyaknya bit dalam satu populasi. 
2) Bangkitkan bilangan acak antara 1 sampai total 

bit-1. Ini merupakan titik crossover (misal, nilai 
random =m). 

3) Pertukarkan bit yang ke (m +1) sampai total bit 
dari parent dengan bit yang ke (m+1) sampai ke 
total bit dari parent 2. 

3.3 Mutasi 
 

Proses mutasi adalah proses yang bertujuan 
untuk mengubah salah satu atau lebih bagian dari 
kromosom. Untuk bilangan floating, dapat 
digunakan jenisNonuniform Mutation atau yang 
dikenal sebagai DynamicMutation. Mutasi ini di 
buat untuk dapat mengatur dengan tingkat ketelitian 
yang tinggi. Sedangkan untuk bilangan biner dapat 
digunakan Binary Mutation, dimana nilai bit pada 
posisi yang akan dimutasi, diganti dengan biner 
lawannya (misal, ‘1’ akan dirubah menjadi ‘0’). 

Selain dua cara diatas, terdapat cara sederhana 
untuk melakukan proses mutasi seperti Free 

Direction Mutation, dimana kromosom yang ada 
dimutasi dengan “arah bebas“ dalam artian dapat 
bernilai positif maupun negatif. 

 
 
4. Penerapan Algoritma Genetika dalam 

Aplikasi 
 
Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan 

mengenai musik dan operator-operator yang ada di 
algoritma genetika, dimana algoritma genetika itu 
sendiri akan diterapkan pada proses pembandingan 
sinyal-sinyal dari lagu.Pada aplikasi ini peneliti 
mengambil sample 80 lagu dan instrumen musik dari 
masing-masing genre musik. Lagu dan instrumen 
musik yang ada, akan diproses terlebih dahulu untuk 
diketahui sinyalnya (baik lagu di basis data aplikasi 
maupun lagu yang dipilih user). Sinyal dari lagu 
inilah yang akan menjadi kromosom. Kromosom-
kromosom yang memiliki kesamaan akan dibentuk 
satu populasi yang dalam aplikasi ini populasi 
merupakan genre musik yang ada. 

Pada proses pembandingan, kromosom dari 
lagu yang dipilih user menjadi satu offspring 
(generasi) baru yang akan dibandingkan dengan 
kromosom dari lagu yang ada di basis data.Setelah 
kromosom dari lagu diketahui, kemudian ditentukan 
fitness function yang akan menjadi acuan 
pembandingan kromosom untuk memulai 
pencarian.Fitness function pada aplikasi ini yaitu 
kesamaan kromosom dari lagu yang dipilih user 
dengan lagu yang ada pada basis data.Fitness 
function ini yang akan menjadi solusi dari proses 
pembandingan ini, yang ditentukan dengan cara 
seleksi dan evaluasi.Fitness function terbaik akan 
menjadi nilai optimum yang akan dibandingkan 
untuk dicari solusi.  

Setelah fitness function ditentukan, barulah 
proses pencarian dimulai. Pada proses pencarian ini, 
dioperasikan operator mutasi dan crossover dari 
algoritma genetika. Operator atau proses mutasi dan 
crossover dalam aplikasi ini bekerja yaitu pada saat 
kromosom dari lagu yang dipilih user dibandingkan 
dengan cara crossover dengan kromosom dari lagu 
yang ada pada basis data, yang kemudian jika 
ditemukan ada kromosom yang tidak memberikan 
nilai optimasi yang baik (memenuhi fitness function) 
maka akan dilakukan mutasi. Begitu selanjutnya 
hingga ditemukan nilai optimum yang sesuai dengan 
fitness function. 

Setelah solusi ditemukan maka aplikasi akan 
mengetahui dari populasi mana solusi tersebut 
ditemukan, kemudian akan diberikan hasil dari 
proses analisa yang sudah dijalankan yaitu berupa 
genre dari lagu yang dipilih user. 

 
5. Analisis dan Perancangan 
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System

User

Pilih Lagu

Putar Lagu Analisa Lagu

Atur Volume

<<include>>

Aplikasi ini dikembangkan dengan teknologi 
algoritma genetika menggunakan UML (Unified 
Modeling Language). 

 
5.1 Deskripsi Aplikasi 

 
Aplikasi ini secara umum memiliki konsep 

seperti media playerdimana dapat memainkan lagu 
yang dipilih oleh user. Namun, pada aplikasi ini user 
harus memilih terlebih dahulu lagu yang diinginkan 
kemudian memainkan lagu tersebut. Sementara lagu 
dimainkan proses analisa dijalankan menggunakan 
konsep algoritma genetika. Gambar 1 menunjukan 
kerangka aplikasi. 

 
 
 
 
 
 
 

6. Cara Pengajuan dan Pengutipan 
 
Pada Gambar 1 menjelaskanproses utama dalam 

aplikasi, yaitu : 
1. User membuka aplikasi terlebih dahulu 

kemudian memilih lagu yang user inginkan. 
2.  Proses berikutnya user memainkan lagu tersebut 

melalui aplikasi kemudian sementara lagu 
dimainkan, aplikasi akan menjalankan proses 
analisa dimana algoritma genetika diterapkan. 
Pada proses analisa ini, sinyal dari lagu yang 
dimainkan akan dibandingkan dengan sinyal 
dari lagu yang ada di database aplikasi dengan 
proses crossover.  

3.  Setelah proses analisa selesai, proses berikutnya 
aplikasi akan menunjukan hasil analisa setelah 
ditemukan genre yang cocok dengan lagu. 

 
5.2 Use Case 
 

Gambar 2 menunjukan model use case dari 
aplikasi yang dibuat yang terdiri atas satu aktor yaitu 
user yang akan menggunakan aplikasi. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Diagram Use Case 

Pada Gambar 2 ada 4 use case yakni memilih 
lagu dari direktori, memutar lagu, metode algoritma 
genetika, dan mengatur volume. 
5.3 Class Diagram 
 

Pada gambar 3 menunjukan mengenai class 
diagram, yang menjelaskan hubungan antar method-
method dalam aplikasi. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Class MusicPlayer secara umum berisi objek 
file dan player yang diinstansiasi dari class Player 
dan File. Class PilihLagu memiliki satu method 
yakni method untuk membuka lagu yang diinginkan 
user. Class berikutnya yakni PutarLagu dimana 
dalam class ini terdapat method-method yang 
menggunakan konsep algoritma genetika. 
  
5.4  Rancangan Interface Aplikasi 
 

Gambar 3 menunjukan rancangan interface 
dari aplikasi yang dibuat. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pada Gambar 3 terdapat 3 item pada menu bar 

yaitu file, help, dan about. Menu file memiliki 2 
item lagi di dalamnya yakni “open” untuk membuka 
lagu dan item “exit” untuk keluar dari aplikasi. 
Menu help memiliki 1 item yakni “how to use” 

Gambar 1. Proses Utama Dalam Aplikasi

Gambar 4. Rancangan Interface Aplikasi

MusicPlayer

-file: File
-player: Player

+MusicPlayer() PilihLagu

+openFile()

PutarLagu

-kromosom1
-kromosom2

+fitnessFunction()
+MusicPlayer()

Gambar 3.Class Diagram 
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untuk membantu user dalam menggunakan aplikasi. 
Menu about memiliki 1 item yakni “about 
application”. 

Aplikasi ini juga memiliki tombol play 
sehingga user dapat memainkan lagu yang telah 
dipilih, juga volume bar untuk mengatur volume 
suara. 

 
 

6. Penelitian Lanjutan 
 
Pada penelitian ini, software yang digunakan 

untuk mengembangkan aplikasi yaitu NetBeans, 
bahasa pemrograman Java, dan beberapa software 
lainnya yang memiliki relevansi dengan aplikasi 
ini.Pada penelitian selanjutnya, dapat dikembangkan 
aplikasi serupa yang dapat menyimpan lagu yang 
sudah pernah dimainkan sebelumnya. Bukan hanya 
itu, dapat juga dikembangkan aplikasi yang 
menggunakan dua atau lebih algoritma berbeda yang 
digabungkan. 

 
7. Kesimpulan 

Aplikasi penentu genre musik menggunakan 
algoritma genetika dapat membantu masyarakat 
umum yang masih belum tahu mengenai genre 

musik dari sebuah lagu. Di samping itu aplikasi ini 
dapat menjadi pembelajaran dalam bidang akademis 
mengenai penerapan algoritma genetika. 

Pengembangan selanjutnya dari aplikasi ini 
dapat dibuat aplikasi yang dapat menentukan genre 
musik bukan hanya dari lagu yang berekstensi mp3 
namun dari lagu ataupun instrumen musik yang 
memiliki ekstensi selain mp3. 
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Abstrak 

Pengukuran tingkat keergonomisan perangkat lunak tidak hanya memanfaatkan area cognitive manusia, tetapi 
juga melibatkan area affective manusia yang berkaitan dengan rasa, sikap, dan persepsi manusia. Penelitian 
neuropsycology menunjukkan, bahwa penilaian manusia yang berkaitan dengan rasa, sikap dan persepsi manusia 
sangat dipengaruhi oleh mood orang yang melakukan pengukuran. Positif mood akan meningkatkan level 
dopamine di dalam otak, khsususnya di prefrontal cortex dan anterior cingulate, sehingga mampu meningkatkan 
performa cognitive manusia, termasuk di dalamnya adalah penilaian manusia.Paper ini mengusulkan sebuah 
aplikasi yang dapat mengukur tingkat keergonomisan perangkat lunak dengan mempertimbangkan kondisi mood 
pengukunya. Pengukuran ergonomi perangkat lunak akan disesuaikan dengan faktor usability perangkat lunak 
yang dikemukan oleh Dix. Sedangkan pengukuran mood akan dilakukan terhadap dimensi Valence dan Arousal 
pada Circumplex Model yang diajukan oleh Feldman. Skala yang digunakan dalam pengukuran faktor ergonomi 
adalah likert dan pengukuran mood akan menggunakan Brief Mood Inspection Scale (BMIS) yang 
diperkenalkan oleh Mayer.Hasil pengukuran ergonomi yang mempertimbangkan mood pengukurnya akan dipilih 
berdasarkan kondisi mood yang dianggap memenuhi syarat yang ditetapkan oleh penanggung jawab pengukuran 
ergonomi perangkat lunak. Selanjutnya, hasil pengukuran yang terpilih akan dirata-ratakan untuk menjadi hasil 
akhir pengukuran ergonomi. Dengan demikian diharapkan, model pengukuran ergonomi ini akan dapat 
meningkatkan kualitas perangkat lunak secara umum. 

 
Kata Kunci: ergonomi, mood, pengukuran, circumplex model, usability 
 
 
 
 
1. Pendahuluan 
 

Benjamin Bloom memetakan area berpikir 
atau learning manusia menjadi tiga area atau ranah, 
yaitu cognitive, affective dan psychomotor. Area 
cognitive berkaitan dengan mental, yaitu bagaimana 
memperoleh, mengolah, mengorganisasikan serta 
menggunakan pengetahuan. Area Affective berkaitan 
dengan perasaan, mood atau emosi. Area 
psychomotor merupakan aktifitas fisik yang 
berkaitan dengan proses mental. Masing-masing 
area ini ditangani oleh bagian-bagian otak tertentu 
dari manusia.  

Ketika manusia melakukan pengukuran 
tingkat keergonomisan perangkat lunak, ketiga area 
learning manusia ini akan berkoordinasi. Ergonomi 
sendiri mempunyai faktor-faktor yang banyak 
melibatkan otak kanan dalam pengukurannya. 
Ketika manusia melihat suatu interface perangkat 
lunak otak kanan akan memberikan sinyal apakah 
manusia merasa nyaman atau tidak dengan interface 
tersebut, kemudian ketika seseorang mencoba 

menilai interface tersebut, secara otomatis otak kiri 
akan mencari di memori dan membandingkan 
interface tersebut dengan intercaface lain yang 
pernah tersimpan di memori sampai akhirnya otak 
belakang akan memberikan respon terhadap hasil 
perbandingan dari otak kiri tersebut. Dalam 
penilaian software ergonomic, mood sangat 
mempengaruhi tingkat performa cognitive manusia 
[1]. Dalam konsep neuropsychological, positif mood 
menyebabkan peningkatan level dopamine di dalam 
otak, khususnya di prefrontal cortex dan anterior 
cingulate, yang akan menyebabkan peningkatan 
performa cognitive manusia[4]. 

Saat ini terdapat beberapa alat bantu berupa 
software aplikasi yang digunakan untuk melakukan 
pengukuran tingkat keergonomisan perangkat lunak 
yang lain. Perangkat lunak tersebut menyediakan 
interface yang membantu pengukur untuk 
melakukan pencatatan terhadap beberapa parameter 
ukur yang ada dalam standar ergonomi suatu 
software. Tetapi software aplikasi aplikasi tersebut 
tidak pernah memberikan gambaran terhadap 

No Makalah : 391



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2012, STMIK - STIKOM Bali 23-25 Pebruari 2012 

1550 
 

kondisi mood dari pengguna atau pengukur 
perangkat lunak tersebut, padahal pengukuran 
ergonomi ini sangat berkaitan dengan faktor-faktor 
affective yang dimiliki manusia. 

Dalam penelitian ini diusulkan suatu perangkat 
lunak aplikasi yang dapat membantu melakukan 
pengukuran tingkat keergonomisan perangkat lunak 
lain dengan mempertimbangkan kondisi mood dari 
seseorang yang melakukan pengukuran tersebut. 
 
2. Tinjauan Pustaka 

Adapun teori yang digunakan dalam paper ini 
adalah teori ergonomi dan  mood, dimana mood 
akan lebih menekankan kepada faktor usabilitas 
perangkat lunak, sedangkan pengukuran mood akan 
menggunakan model circumplex dalam 
merepresentasikan faktor-faktor yang terlibat dalam 
pengukuran mood tersebut. 

 
2.1 Ergonomi 

 
Ergonomi didefinisikan sebagai sebuah 

disiplin ilmu yang berkaitan dengan proses 
perencanaan kebutuhan manusia, dan profesi yang 
mengaplikasikan teori, prinsip, data dan metode 
untuk merancang dalam rangka memaksimalkan 
kebutuhan manusia atau meningkatkan performa 
sistem secara menyeluruh [8]. Hal ini berkaitan 
dengan bagaimana usaha manusia untuk merasa 
nyaman ketika berada dalam situasi atau lingkungan 
tertentu. Bidang ilmu ini sering juga disebut dengan 
human factor atau human engineering. 

Seperti terlihat pada standar dalam Human 
Computer Interaction yang diusulkan oleh Nigel 
Bevan [2], standar pengukuran keergonomisan 
perangkat lunak mengacu kepada standar ISO 9241 
yaitu tentang ergonomic standard for office 
environments  and hardware aspects of Visual 
Display Terminals khususnya part 11 tentang 
guidence on usability. 

Dalam ISO 9241-11, standar yang ada di 
kemukakan dalam terminologi efficiency, 
effectiveness, dan satisfaction. “Efficiency” 
didefinisikan sebagai sumber daya yang 
dipergunakan dalam kaitannya dengan akurasi dan 
kelengkapan dengan tujuan agar pengguna dapat 
mencapai tujuan, dan “effectiveness” sebagai 
akurasi dan kelengkapan yang diterima oleh 
pengguna, sedangkan “satisfaction” menekankan 
kepada kenyamanan dan kemudahan penggunaan 
oleh end-user. Definisi ini mendekati usabilitas dari 
sudut pandang teoritikal dan sangat tidak praktikal 
[5].  

Dalam perkembangannya, seperti terlihat pada 
[5], Nielsen mempunyai definisi yang berbeda 
tentang kedua hal ini, dimana dia mendefinisikan 
secara lebih spesifik. Nielsen hanya 
memperhitungkan pengguna mahir ketika berbicara 
masalah efisiensi, walaupun learnability juga 

berkaitan langsung dengna efisiensi. Memorability 
secara umum terkait dengan casual user dan error 
yang tidak tercover oleh efisiensi. Definisi yang 
sama juga diberikan oleh Shneiderman, walaupun 
dia sendiri tidak menganggapnya sebagai definisi 
usability, tetapi dia menyebutnya dengan “Lima 
Pengukuran Human Factor yang terpusat pada 
evaluasi tujuan Human Factor”. Faktor-faktor 
usabilitas dari ISO 9241-11, Shneiderman, dan 
Nielsen ditunjukkan oleh Tabel 1. Secara definisi 
Shneiderman dan Nielsen memiliki kesamaan, 
walaupun berbeda secara terminologi 
 
Tabel 1 Faktor-faktor usabilitas menurut ISO 9241-
11, Shneiderman, dan Nielsen [5] 

ISO 9241-11 Shneiderman Nielsen 
Efficiency Speed of 

performance 
Efficiency 

 Time to learn Learnability 
Effectiveness Retention over 

time 
Memorabilit
y 

 Rate of errors 
by users 

Errors/Safet
y 

Satisfaction Subjective 
satisfaction 

Satisfaction 

 
Tabel 2 menunjukkan faktor usabilitas yang 

dideskrpisikan oleh Alan Dix. Kategorisasi ini 
terlihat berbeda dari definisi ISO dan Nielsen. Dix 
mendefinisikan tiga kelompok utama, yaitu 
Learnability, Flexibility dan Robustness.  Ketika 
membandingkan standar yang ada, Dix lebih fokus 
kepada elemen kongkrit yang mempengaruhi 
usabilitas. Secara praktikal, faktor-faktor yang 
diajukan oleh Dix memberikan pengukuran yang 
jelas kepada desainer untuk meningkatkan usabilitas 
dari sebuah desain. 
 
Tabel 2 Faktor usabilitas menurut Dix 

Learnability Flexibility Robustness
Predictability Dialog initiative Observability 
Synthesizability Multi-Threading Recoverability 
Familiarity Task 

Migrability 
Responsiveness 

Generalizability Substitutivity Task 
Conformance 

Consistency Customizabilty  
 

2.2 Mood 
 

Banyak peneliti setuju bahwa struktur mood 
paling baik direpresentasikan dengan model 
circumplex [3]. Struktur sirkular Affective ini 
diekstraksi dari penilaian orang tentang kesamaan 
antar pasangan terminologi mood.   Circumplex 
model telah diujicobakan pada bentuk rating, waktu, 
jenis mood, dan prosedur faktor analisis yang 
berbeda baik pada anak-anak maupun orang dewasa. 
Selain itu, model ini juga diterima secara universal 
diantara culture yang berbeda [7]. 
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Circumplex model didefinisikan dengan 
bentuk terminologi berpasangan dari dua buah 
dimensi. Bentuk skema ini terdiri dari dua buah 
dimensi bipolar yaitu dimensi Valence dan Arousal.  
Dimensi Valence berisi kualitas hedonic dari 
pengalaman mood, sedangkan dimensi arousal berisi 
persepsi akan tingkat arousal. Bentuk model tersebut 
dapat dilihat pada Gambar 1. 

Circumplex model pertama kali 
diperkenalkan oleh James A. Russell untuk 
mengukur kemampuan Affective manusia.  Indikator 
tersebut terdiri dari 28 faktor pengukuran, terbagi 
menjadi empat kelompok yang dipengaruhi oleh 
dimensi Valence dan Arousal. Kemudian Lisa A. 
Feldman memperkenalkan model circumplex untuk 
mengukur mood manusia dengan menggunakan 16 
faktor pengukuran seperti terlihat pada Gambar 2.  

 

 
 

Gambar 1 Feldman Circumplex Model 
 
Tabel 3 Faktor-faktor mood pada setiap kuadran  
yang terbentuk pada model Feldman 

Positive 
Valence -
High 
Arousal 

Negative 
Valence - 
High 
Arousal 

Positive 
Valence 
-Low 
Arousal 

Negative 
Valence - 
Low 
Arousal 

Surprised Nervous Satisfied Sad 

Aroused Afraid Relax Quiet 

Peppy Disapointed Calm Sluggish 

Enthusiastic     Still 
Happy     Sleepy 

 
Secara kasar kita bisa mengatakan dimensi 

valence, sering juga disebut dengan kesenangan, 
bernilai dari positif (senang, pleasant) sampai 
negatif (tidak senang, unpleasant), kemudian 
dimensi arousal yang bernilai dari calm(low-
arousal) sampai excited(high arousal).  Kombinasi 
dari kedua dimensi tersebut dalam model circumplex 
akan menghasilkan empat buah kuadran, dimana 
masing-masing kuadran terdiri dari beberapa faktor 
mood seperti terlihat pada Tabel 3. 

 

3. Metodologi Penelitian 
 

Alur metodologi penelitian ini terlihat seperti 
Gambar 2. Faktor-faktor pengukuran ergonomi akan 
menggunakan model Dix dan faktor-faktor mood 
akan menggunakan model Feldman. Sedangkan alat 
ukur ergonomi akan menggunakan Skala Likert dan 
pengukuran Mood akan menggunakan Brief Mood 
Inspection Scale (BMIS.) 

 

 Gambar 2 Alur Metodologi Penelitian 
 
4. Analisa Sistem 
 

Pada tahapan ini, penelitian akan difokuskan 
kepada analisa terhadap faktor-faktor atau 
parameter-parameter dan alat ukur yang terlibat 
dalam pengukuran baik untuk Ergonomi maupun 
mood. 
 
4.1 Pengukuran Ergonomi 
 

Faktor-faktor atau parameter-parameter ukur 
Ergonomi yang akan digunakan dalam penelitian ini 
adalah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 
oleh Dix [5]. Pengukuran ergonomi akan lebih cocok 
dengan menggunakan tipe data ordinal, karena 
berkaitan dengan pengukuran persepsi, sikap, 
ataupun pendapat seseorang, sehingga untuk 
pengukuran ergonomi pada paper ini akan 
menggunakan skala likert. Pada skala ini terdapat 5 
alternatif pengukuran nilai yang digunakan yaitu 
“Sangat Bagus”, “Bagus”, “Sedang”, “Tidak Bagus”, 
“Sangat tidak Bagus”, dengan masing-masing nilai 
berurut 100, 75, 50, 25 dan 0. Bobot untuk setiap 
faktor ergonomi yang dikemukakan oleh Dix, akan 
diberikan seperti terlihat pada Tabel 4.  Perhitungan 
nilai keergonomisan dilakukan dengan cara 
menjumlahkan hasil perkalian antara bobot dari 
setiap faktor pengukuran dengan nilai yang diiputkan 
oleh pengukur sistem ini. Pengukuran tersebut dapat 
terlihat seperti persamaan dibawah ini. 

 
          (1) 

Dimana : 
n = jumlah faktor ergonomi 
wi =bobot dari setiap faktor 
xi = nilai input dari setiap faktor 

 
Tabel 4 Pembobotan Faktor Ergonomi 

¤Nervous

¤Afraid 

¤Disappointed 

¤Sad ¤Quiet 
¤Sluggish 

¤Still 
¤Sleepy 

¤Surprised 
¤Arroused 

¤Peppy 
¤Enthutiastic 

¤Happy 

¤Satisfied 

¤Relaxed 

¤Calm 
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Faktor Bobot (%) 
Predictability 7 
Synthesizability 7 
Familiarity 8 
Generalizability 7 
Consistency 7 
Dialog initiative 7 
Multi-Threading 7 
Task Migrability 7 
Substitutivity 7 
Customizabilty 7 
Observability 7 
Recoverability 7 
Responsiveness 8 
Task Conformance 7 
 

4.2 Pengukuran Mood 
 
Faktor-faktor atau parameter-parameter mood 

yang akan diukur sesuai dengan standar circumplex 
model yang diusulkan oleh Feldman [3]. Pengukuran 
mood akan menggunakan Brief Mood Inspection 
Scale (BMIS) yang diperkenalkan oleh John D. 
Mayer. Pengukuran akan dilakukan untuk setiap 
parameter mood yang ada di masing-masing region 
dari model circumplex. Nilai dari setiap parameter 
tersebut akan diberikan nilai seperti pada Tabel 5. 

 
Tabel 5 Pembobotan faktor untuk pasangan dimensi 

Mood XX X V VV 
Pleasant 1 2 3 4 
Unpleasant 1 2 3 4 
High Arousal 1 2 3 4 
Low Arousal 1 2 3 4 
Positive 1 2 3 4 
Tired 1 2 3 4 
Negatif 1 2 3 4 
Relaxed 1 2 3 4 

 
Pembobotan untuk setiap faktor di lambangkan 

dengan XX untuk “Sangat Tidak Merasakan”, X 
untuk “Tidak Merasakan”, V untuk “Agak 
Merasakan” dan VV untuk “Sangat Merasakan”. 
Penilaian mood ini pada dasarnya adalah melakukan 
pengurangan niliai bobot dari setiap dimensi yang 
berlawanan, seperti terlihat padaTabel 5. misalnya 
pertama kali dilakukan pengukuran terhadap dimensi 
pleasant-unpleasant. XX akan bernilai 1, X bernilai 
2, V bernilai 3 dan VV akan bernilai 4 jika 
pengukuran dilakukan terhadap faktor pleasant, 
yaitu Surprised, Aroused, Peppy, Enthusiastic, 
Happy, Satisfied, Relax, dan Calm. 

Selanjutnya masih di pengukuran pleasant-
unpleasant, nilai bobot XX sampai VV akan bernilai 
sama untuk  faktor unpleasant, yaitu Nervous, 
Afraid, Disapointed, Sad, Quiet, Sluggish, Still, dan 
Sleepy. Selanjutnya faktor-faktor yang ada di 
dimensi pleasant akan ditambahkan dan hasilnya 

akan dikurangkan dengan hasil pertambahan faktor-
faktor unpleasant. Pengukuran yang sama dilakukan 
terhadap dimensi High-Low Arousal, Positive-Tired, 
dan Negative-Relaxed.  Setelah semua hasil 
perhitungan pada dimensi yang berlawanan 
ditemukan maka, semua hasil tersebut dijumlahkan 
dan hasilnya dibagi 4, yaitu sesuai dengan jumlah 
dimensi hitung yang berlawanan.  
 
4.3 Analisis Proses 
 

Terdapat tiga proses utama dalam aplikasi ini, 
yaitu  Proses Pengukuran Ergonomi,  Proses 
Pengukuran mood, dan Proses Pemilihan dan 
Perhitungan rata-rata nilai ergonomi suatu perangkat 
lunak.  

Pada proses Pengukuruan Ergonomi, sistem 
akan menampilkan faktor-faktor ergonomi yang 
telah diubah menjadi pertanyaan ke layar, dimana 
pengukur harus menjawab semua pertanyaan yang 
diajukan oleh sistem, seperti terlihat pada Gambar 3. 
Dari setiap pertanyaan yang ada, sistem akan 
menyediakan 5 pilihan jawaban yang berupa radio 
button, yaitu “Sangat Tidak Bagus”, “Tidak Bagus”, 
“Sedang”, “Bagus”, dan “Sangat Bagus”. Pengukur 
harus memilih salah satu dari pilihan jawaban 
tersebut untuk semua pertanyaan dari faktor-faktor 
ergonomi. 

Setelah semua jawaban terisi, maka sistem 
akan melakukan kalkulasi pengukuran Ergonomi 
dan sekaligus menyimpan hasil kalkulasi ke dalam 
database. Selanjutnya pengukur harus mengisi Form 
Quisioner Pengukuran Mood. 

Proses berikutnya adalah pengukuran mood. 
Pada proses ini sistem akan menampilkan faktor-
faktor pengukuran mood yang telah diubah menjadi 
pertanyaan ke layar, dimana pengukur harus 
menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh 
sistem, seperti terlihat pada Gambar 4. Dari setiap 
pertanyaan yang ada, sistem akan menyediakan 4 
pilihan jawaban yang berupa radio button, yaitu 
“Sangat Tidak Merasakan”, “Tidak Merasakan”, 
“Agak Merasakan”, dan “Sangat Merasakan”. 
Pengukur harus memilih salah satu dari pilihan 
jawaban tersebut untuk semua pertanyaan dari 
faktor-faktor  mood. 

Setelah semua jawaban terisi, maka sistem 
akan melakukan kalkulasi pengukuran mood dan 
sekaligus menyimpan hasil kalkulasi ke dalam 
database. Selanjutnya, sistem akan menampilkan 
form hasil perhitungan ergonomi dan mood, seperti 
terlihat pada Gambar 5. 

Proses yang terakhir adalah Proses Pemilihan 
dan Perhitungan rata-rata nilai ergonomi suatu 
perangkat lunak. Pada proses ini sistem akan 
menampilkan daftar hasil pengukuran ergonomi dan 
mood yang dilakukan oleh beberapa user terhadap 
perangkat lunak tertentu, seperti terlihat pada 
Gambar 6. Selanjutnya orang yang bertanggung 
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jawab terhadap pengukuran ergonomi melakukan 
pemilihan terhadap hasil pengukuran keergonomisan 
perangkat lunak sesuai dengan kriteria yang telah 
ditetapkan perusahaan.  

Penentuan kriteria disesuaikan dengan kondisi 
yang dihadapi di lapangan. Setelah terpilih, sistem 
akan melakukan kalkulasi rata-rata keergonomisan 
perangkat lunak berdasarkan hasil pengukuran yang 
terpilih. Hasil pengukuran rata-rata ergonomi akan 
ditampilkan dalam bentuk grafik untuk setiap faktor 
ergonomi dan totalnya. 
 
5. Uji Coba dan Analisis Hasil 
 

Pada tahap ini terdapat 5 (lima) langkah yang 
dilakukan untuk melakukan pengujian, yaitu 
menginputkan data identitas subyek dan obyek 
pengukuran, menginputkan data penilaian ergonomi 
berdasarkan jawaban yang dipilih, menginputkan 
data penilaian mood pengukur berdasarkan jawaban 
yang dipilih, Memilih hasil pengukuran yang akan 
disertakan dalam pengukuran ergonomi secara 
keseluruhan. 

Setelah pengukur melakukan pengisian 
kuisoner, maka akan ditampilkan history 
pengukuran berdasarkan jawaban-jawaban yang 
telah dipilih beserta prosentase nilainya seperti 
terlihat pada Gambar 5.  Pada form tersebut terdapat 
3 (tiga) buah tabel dimana masing-masing tabel 
memperlihatkan prosentase nilai dari setiap 
subfaktor dalam pengukuran ergonomi dan m ood. 

Setelah melakukan pengukuran tingkat 
keergonomisan perangkat lunak dan mood 
pengukurnya, dimana pengujian untuk setiap 
perangkat lunak bisa dilakukan lebih dari satu kali, 
maka orang yang bertanggung jawab terhadap 
kualitas perangkat lunak, khususnya ergonomi, dapat 
memilih hasil pengukuran yang dianggap layak 
untuk dipakai dalam pengukuran ergonomi secara 
keseluruhan. Seperti terlihat pada Gambar 6, 
penanggung jawab dapat memilih dengan mengisi 
check box hasil pengukuran dan menekan tombol 
proses. Setelah itu akan dihasilkan grafik hasil 
pengukuran ergonomi. Pada grafik akan terlihat 
empat buah “Bar” yang menggambarkan nilai untuk 
setiap faktor software ergonomi, yaitu Learnability, 
Flexibility, dan Robustness, dan juga nilai total 
Ergonomi. Berdasarkan penelitian sebelumnya, 
dengan menggunakan pengukuran ergonomi yang 
didapatkan ketika pengukur berada dalam mood 
positif, maka tingkat keakuratan pengukuran 
ergonomi akan semakin meningkat. Seperti terlihat 
pada [7], hasil pengukuran usability perangkat lunak 
dapat dikatakan bagus jika dari rentang nilai yang 
diberikan, hasil pengukuran memberikan nilai 
median dari rentang nilai tersebut dengan asumsi 
menggunakan distribusi normal. Dalam pengukuran 
ergonomi ini, perangkat lunak dikatakan memiliki 
tingkat ergonomi yang bagus jika dari rentang nilai 0 

sampai 100, hasil pengukuran menghasilkan nilai 
lebih besar dari 50. 

Sedangkan untuk pemilihan pengukuran mood 
harus dilakukan trade off  antar kualitas dan 
kuantitas data yang akan disertakan dalam setiap 
pengukuran perangkat lunak. Artinya penanggung 
jawab harus memilih secara manual hasil 
pengukuran mana yang akan disertakan dengan 
memperhatikan kondisi yang dihadapi di lapangan. 
Tetapi sebagai acuan, mood dikategorikan positif 
jika hasil pengukuran mood menunjukkan hasil lebih 
besar dari 0.  

 

 
 

Gambar 3 Form input nilai Ergonomi 
 

 
 

Gambar 4 Form input nilai Mood 
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Gambar 5 Form hasil perhitungan mood dan 

ergonomi 
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Gambar 6 Form hasil perhitungan rata-rata ergonomi 
 
 
6. Kesimpulan dan Saran 

 
Berdasarkan hasil design, ujicoba dan analisis 

hasil penelitian maka dapat disimpulkan dan 
disarankan hal sebagai berikut 
6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan 
sebelumnya, maka dengan ini dapat disimpulkan 
sebagai berikut: 

1. Kondisi mood manusia yang terukur dalam 
ranah affective sangat mempengaruhi 
penilaian manusia. Mood positif akan 
meningkatan level dopamine di dalam otak, 
khususnya di prefrontal cortex dan anterior 
cingulate, yang akan menyebabkan 
peningkatan performa cognitive manusia, 

yang antara lain meliputi penilaian, 
konsentrasi, dan pembandingan. 

2. Penilaian tingkat keergonomisan perangkat 
lunak yang mempertimbangkan mood 
manusia dapat membantu meningkatkan 
kualitas pengukuran ergonomi dan juga 
kualitas perangkat lunak secara 
keseluruhan. Dengan memilih hasil 
pengukuran yang dihasilkan dalam  kondisi 
mood yang bagus, sesuai dengan 
kesimpulan point 1, secara otomatis akan 
meningkatkan kualitas perangkat lunak, 
khususnya dari sisi ergonomi. 

3. Indikasi perangkat lunak yang memiliki 
nilai ergonomi yang baik dapat terlihat dari 
hasil pengukuran yang menghasilkan nilai 
lebih dari 50%, sesuai dengan ambang 
median total pengukuran ergonomi suatu 
perangkat lunak. 

 
6.2 Saran 
 

Perlu dilakukan pengujian validitas kuisioner 
dengan melakukan uji regresi terhadap kuisioner 
ergonomi dan mood, dengan melibatkan orang yang 
kompeten dalan psychology dan statistik. 
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Abstrak 
Persaingan bisnis semakin meningkat tidak terkecuali dalam bidang pendidikan. Pengelola jasa pendidikan 
tinggi dituntut untuk senantiasa meningkatkan mutu produk dan layanan  melalui penerapan berbagai strategi. 
Dalam hal ini, strategi yang dapat diterapkan antara lain Customer Relationship Management (CRM) untuk 
menjalin hubungan yang efektif dengan pengguna jasa dan Knowledge Management (KM) untuk mengelola 
sumber-sumber pengetahuan yang dibutuhkan.Knowledge Management Systems (KMS) merupakan sistem 
pembelajaran atau sistem manajemen pengetahuan yang dapat mendukung perencanaan dan penerapan CRM, 
dengan cara mengatur dan menyediakan sumber-sumber pengetahuan yang dibutuhkan melalui penciptaan dan 
berbagi pengetahuan.  Pada penelitian ini telah dilakukan pemodelan CRM berbasis KMS dengan 
memanfaatkan kerangka fikir: 1) Work System Framework untuk menganalisis interaksi antar berbagai elemen 
dalam sistem kerja perguruan tinggi dan 2) Knowledge Life Cycle untuk menganalisis proses pengetahuan dan 
interaksi antar berbagai elemen dalam siklus pengetahuan organisasi.  

 
Kata kunci : Customer Relationship Management, Knowledge Management Systems, Knowledge Life Cycle, 

Perguruan Tinggi, Worksystem Framework  
 
 
 
1. Pendahuluan 
 

Mewujudkan perguruan tinggi  (PT) yang 
berkualitas dan bermutu  merupakan tujuan setiap 
perguruan tinggi. Tujuan ini dapat dicapai melalui 
pemanfaatan pengetahuan dengan terus belajar, 
berinovasi dan beradaptasi. PT menjalankan misi 
yang syarat dengan nilai-nilai sosial  yaitu Tridharma 
(pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat). 
Meskipun demikian PT juga dapat dipandang sebagai 
institusi bisnis yang sudah semestinya dikelola 
dengan prinsip dan konsep manajemen bisnis 
modern, tidak hanya tentang bagaimana mengelola 
pengetahuan (yang merupakan produk, layanan  
sekaligus sumber daya utama PT) tetapi juga dalam 
memandang peran customer. Bagi institusi bisnis, 
hubungan baik dengan customer  merupakan aset  
yang paling berharga yang perlu dikelola dengan 
baik.  

Materi yang disajikan dalam makalah ini 
merupakan bagian  penelitian berkelanjutan yang 
bertujuan untuk menyusun kerangka kerja penerapan 
Knowledge management (KM) di PT.  Dalam  
Lidya[1] telah dipaparkan pemikiran dan gagasan 
pendahuluan tentang perlunya  mengintegrasikan 
KM  ke dalam proses bisnis PT (khususnya 
Tridharma), untuk mendorong transformasi diri PT 
menuju  Smart Campus yang didefinisikan sebagai 
Learning Organization. Selanjutnya dalam makalah 
ini akan dipaparkan pemikiran dan gagasan tentang 
bagaimana memanfaatkan Knowledge Management 
System (KMS) untuk mendukung Customer 
Relationship Management (CRM) di Perguruan 
Tinggi (PT).  

Pembahasan dalam makalah ini selanjutnya, 
terlebih dahulu memaparkan tentang metode 
penelitian; dilanjutkan dengan pemaparan hasil 
penelitian terdahulu yang relevan tentang KMS, 
CRM dan PT ; setelah itu dilanjutkan dengan 

No Makalah : 392 
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memaparkan kerangka kerja dan model konseptual 
penerapan CRM berbasis KMS di PT; dan ditutup 
dengan bahasan tentang prospek penelitian 
selanjutnya dan kesimpulan akhir. 

 
2. Metode Penelitian 

 
Untuk menjustifikasi gagasan CRM berbasis KMS 
ini, peneliti menyusun sejumlah pertanyaan 
penelitian (research questions). Pertanyaan 
penelitian ini akan mengarahkan peneliti dalam 
melakukan studi literatur dan menyusun kerangka 
fikir. Pertanyaan penelitian yang telah disusun adalah 
sebagai berikut: 
(i) Bagaimana hubungan CRM dan KMS? 

CRM dan KM merupakan dua konsep besar 
dalam mengelola manajemen bisnis modern. 
Bagaimana menghubungkan kedua konsep ini (CRM 
dan KM)  dan mengintegrasikannya ke dalam proses 
dan manajemen bisnis institusi bisnis  (selanjutnya 
disebut enterprise saja) merupakan fokus penelitian 
ini. Dalam era teknologi informasi  dan komunikasi, 
penerapan CRM sering dihubungkan dengan 
interaksi dan layanan yang lebih cepat, ramah dan 
tanggap terhadap kebutuhan customer melalui 
berbagai media interaksi dan komunikasi termasuk 
penyediaan sistem informasi online berbasis internet  
(e-CRM). Sedangkan kajian KM selama ini lebih 
difokuskan  pada pengembangan KMS yang 
membantu enterprise mengelola pengetahuan yang 
dimiliki dan dibutuhkan untuk menjalankan dan 
mengembangkan bisnisnya di masa sekarang dan 
akan datang   

 
(ii) Bagaimana mengintegrasikan hasil-hasil 

penelitian terdahulu tentang KMS dengan 
gagasan penerapan CRM di PT? 
 
Pada subbab 3 akan dijelaskan secara cukup 

detil relevansi hasil-hasil penelitian terdahulu tentang 
KMS dengan gagasan penerapan CRM di PT ini, 
mencakup: prospek penerapan di PT; hakikat 
pengetahuan, KM dan KMS serta proses-proses 
pengetahuan pada individu dan organisasi; serta 
metodologi pengembangan KMS. 

 
(iii) Bagaimana model penerapan CRM berbasis 

KMS di PT? 
 

Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji lebih 
dalam  kerangka kerja pemodelan CRM berbasis 
KMS. Pembahasan pada subbab 4.   

.  
 

3. Hasil Penelitian Terdahulu Yang Relevan   
 
Subbab ini membahas hasil penelitian terdahulu 

yang relevan, mencakup: 
(i) prospek penerapan CRM dan KMS di PT 
(ii) hakikat pengetahuan, KM dan KMS serta 

proses-proses pengetahuan pada individu dan 
organisasi 

(iii) metodologi pengembangan KMS 
 
Prospek penerapan CRM dan KMS di PT 

Penetapan PT sebagai studi kasus memberi 
tantangan tambahan dalam penerapan CRM berbasis 
KMS. Hasil penelitian terdahulu peneliti[1] 
menunjukkan bahwa: 1) pengetahuan yang dikelola 
PT sangat kompleks, disamping mengelola 
pengetahuan yang berhubungan dengan organisasi 
(organizational knowledge), PT juga perlu mengelola 
pengetahuan saintifik (scientific knowledge) dan 
pengetahuan tentang pengajaran (teaching 
knowledge); 2) customer PT sangat beragam dengan 
hubungan yang juga kompleks.  

 

  
Gambar 2. Model interaksi Tridharma dalam 

perspektif pengetahuan (1) 
 

Gambar 2 memperlihatkan model interaksi  antar 
partisipan dan aliran pengetahuan yang terjadi  
selama proses proses bisnis PT (Tridharma) dalam 
perspektif pengetahuan. Gambar 3 dalam Lidya[2] 
memperlihatkan usulan pemanfaatan konsep KM 
untuk mendukung rekayasa (engineering), baik di 
level organisasi maupun di level EIS sebagai 
konsekuensi dari perubahan yang menuntut 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2012, STMIK - STIKOM Bali 23-25 Pebruari 2012 

1557 
 

organisasi dan pekerjanya untuk mengelola dan 
memanfaatkan pengetahuan secara intensif. 

 

 
Gambar 3 Hubungan perubahan dengan 

fleksibilitas EIS,  metoda rekayasa dan KM[2] 
 

Lidya[3] memaparkan manfaat dan model 
implementasi KM dalam sebuah organisasi,  
menyimpulkan bahwa KM mendukung tata kelola 
yang baik (dengan kata lain mendukung continous 
improvement). Tata kelola berhubungan dengan 
aspek responsibiliti dan akuntabiliti, dimana 
responsibiliti berhubungan dengan kontrol internal 
sedangkan akuntabiliti berhubungan dengan 
kepentingan eksternal. Keduanya berkaitan erat 
dengan aspek finansial dan tersedianya informasi 
dan pengetahuan relevan bagi stakeholders. Secara 
teoritis, dalam konteks tata kelola, KM bermanfaat 
untuk: i) meniingkatkan kualitas proses bisnis dan 
inovasi; ii) mengembangkan komunitas; iii)  
Rekayasa Sistem Informasi. Berdasarkan kajian ini 
hipotesis penerapan CRM berbasis KMS akan 
meningkatkan kapabilitas organisasi dalam 
meningkatkan loyalitas pelanggan  (KMS 
meningkatkan efektifitas CRM) dapat dibuktikan.   

 
Hakikat pengetahuan, KM dan KMS serta  proses-
proses pengetahuan pada individu dan organisasi 

Dalam kajian KM dikenal ada dua jenis 
pengetahuan yaitu pengetahuan tacit dan 
pengetahuan eksplisit.  Keduanya sulit dibedakan dan 
perbedaannya bersifat relatif. Keduanya   dapat 
dibedakan dengan memahami sifat alami 
pengetahuan tacit yaitu intuitif dan spontan karena  
berasal dari pengalaman[1]. Pengetahuan tacit 
ditransform menjadi pengetahuan  eksplisit melalui 
praktek dan pembuatan keputusan dalam pekerjaan 
setiap hari[1]. Intensitas konversi pengetahuan tacit 
menjadi pengetahuan eksplisit merupakan ukuran 
efektifitas KM karena konversi pengetahuan 

merupakan trigger utama penciptaan dan berbagi 
pengetahuan yang merupakan tujuan KM.  

Dalam makalah[1], jalan menuju transformasi 
diri PT didukung oleh dua gagasan utama, yakni: 1) 
memberdayakan pengetahuan  yang diperoleh dari 
melaksanakan pekerjaan sehari-hari di lingkungan 
kerja; 2) memberdayakan intuisi dalam membuat 
keputusan, khususnya dalam kondisi khusus (yakni 
time pressure, unclear goal, dynamic conditions, 
experienced participan). Kedua gagasan ini  
merupakan jalan untuk mendorong konversi 
pengetahuan tacit menjadi pengetahuan eksplisit.  

Lidya[5] menyimpulkan bahwa perbedaan 
pengetahuan tacit dan eksplisit dilihat dari siklus 
pengetahuan individu dan mengembangkan model 
konseptual KMS individu yang mengelola 
pengetahuan individu, sejak dari bersifat tacit hingga 
eksplisit. Model konseptual KMS ini berhasil 
dikembangkan setelah memahami sifat-sifat alami 
pengetahuan sebagai proses. Kuncinya terletak dalam 
memahami sifat pengetahuan tacit sebagai 
pengetahuan implicit  yang dipandang sebagai bagian 
dari pengetahuan yang digunakan dalam proses 
berfikir, yang melatarbelakangi alasan manusia untuk 
mengambil keputusan dan melakukan aksi tertentu. 
Pengetahuan tacit berperan dalam penciptaan 
pengetahuan  individu karena manusia belajar  untuk 
memperoleh pengetahuan (baru) dengan 
menggunakan pengetahuan yang telah dimiliki 
sebelumnya. 

 Model konseptual KMS Individu[4] 
dikembangkan melalui proses pemahaman  terhadap 
proses alami pembelajaran dari sudut pandang 
pelaku, yakni: 1) cara consumer pengetahuan 
mempelajari pengetahuan; dan 2) cara supplier 
pengetahuan menuliskan pengetahuan. 

 
Metodologi Pengembangan KMS 

Lidya[5] mengusulkan untuk mengadopsi 
strategi  dan metodologi Sistem Informasi (SI) untuk 
merencanakan dan mengembangkan  KMS. Work 
System Framework Steven Alter[6] dalam  kajian SI 
digunakan untuk menggambarkan hubungan antar 
entitas dalam sebuah sistem kerja. Framework ini 
dapat diadopsi untuk mengidentifikasi pengetahuan 
yang perlu dikelola dalam KMS dan CRM. Elemen-
elemen utama dalam Work System Framework 
adalah: customer, produk/ layanan,  proses bisnis, 
partisipan, informasi dan teknologi. Analisis dimulai 
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dengan menetapkan customer dan produk/ layanan 
yang diberikan, lalu menetapkan proses-proses bisnis 
yang dilakukan untuk menghasilkannya, serta 
menentukan partisipan, informasi dan teknologi yang 
terkait. Hubungan antar elemen ini dapat dirincikan 
dalam sebuah matriks dengan proses bisnis sebagai 
baris dan customer-produk/layanan sebagai kolom, 
serta partisipan, informasi dan teknologi sebagai isi. 

Dalam pengembangan KMS, selanjutnya  
Knowledge Life Cycle (KLC) Elroy, dkk[] dapat 
digunakan untuk mengatur siklus pengetahuan 
organisasi yang mendukung konversi pengetahuan 
yang efektif baik pada level individu maupun 
organisasi. Metodologi yang memanfaatkan 
framework Alter dan KLC ini sudah diujicobakan 
dalam penelitian terdahulu yang dilakukan pada 
tugas akhir mahasiswa yang penulis bimbing di 
Jurusan Teknik Informatika Universitas Pasundan 
Bandung antara lain: (i) Kajian Penerapan Konsep 
Knowledge Management di Unit  Pemasaran PT.  
Pupuk Kujang Cikampek oleh Lutfi Muhammad, 
2008; (ii) Perancangan Model Customer Relationship 
Management (CRM) yang didukung oleh Knowledge 
Management System (KMS) dengan Studi Kasus di 
Jurusan Teknik Informatika Universitas Pasundan 
Bandung oleh Annisa Quraeni, 2008; (iii) Penerapan 
Manajemen Pengetahuan Dalam Rangka Peningkatan 
Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah Studi Kasus: 
SMP Pasundan 3 Bandung oleh Siti Rosminarti 
2008.  

 
4. Kerangka Kerja dan Model Konseptual 

Penerapan CRM Berbasis KMS  
 
Pembahasan model penerapan CRM berbasis 

KMS ini dibagi atas: 
i) Kerangka Fikir Teoritis  
ii) Kerangka kerja penerapan CRM berbasis KMS  

 
Kerangka Fikir Teoritis 
 

Tiwana[8] mendefinisikan sebagai berikut: 
 

e-Bussiness: “Internet-facilitated Integration of 
processes, applications and relationship formation 
across traditional organizational boundaries. 
Electronic commerce is a subset of e-business”. 
CRM : “The process of managing realtionships 
with existing customers to maximize their loyalty, 

increase revenues from them, and retain them 
while selectively attracting new customers”. 
KM: “Management  of business, customer, and 
process knowledge  and its application for adding 
value and competitively differentiating product and 
service offerings”  
Knowledge-Enabled Customer Relationship 
Management (KCRM): managing customer 
knowledge to generate value-creating lock-ins and 
channel knowledge to strengthen relationships and 
collaborative effectiveness. 

 
E-business bergeser dari once-rewarded 

customer acquisition ke now-rewarded customer 
retention and loyalty. Oleh sebab itu 
mengimplementasikan CRM dan KM perlu 
dilakukan. Mengimplementasikan CRM dan KM 
sekaligus berarti mengelola dua aset penting dalam 
era ekonomi digital, yaitu: hubungan (relationships) 
dan pengetahuan (knowledge). 

e-Business adalah tentang mengelola 
keseluruhan bisnis, mengkoordinasikan peningkatan 
kompleksitas proses dan aktiviti, merajutnya menjadi 
sebuah fasiliti web kolaborasi yang kompleks. Web 
ini diharapkan menjadi media untuk membangun 
nearly prefect markets. Kunci dalam near perfect 
markets adalah perfect information dan perfect 
knowledge dari apa yang terjadi dan akan terjadi di 
marketplace.  

Kompleksitas e-Business membuat pengetahuan 
mudah terfragmentasi, sulit ditemukan dan dibagi, 
tidak konsisten, redundan dan diabaikan dalam 
pembuatan keputusan. Agar tetap kompetitif, 
organisasi harus dapat mengefektifkan dan 
mengefisienkan proses-proses pengetahuan yang 
create, locate, capture dan share.  

CRM berbasis KMS merupakan model/ strategi 
bisnis, Tiwana[8] mendefinisikannya sebagai 
KCRM. KMS menjadi alat yang potensial dan 
kompetitif untuk mengubah perilaku intistusi bisnis  
dalam menghadapi individual customer. Pemanfaatan 
WEB memberi kesempatan untuk: 1) mengumpulkan 
data customer secara cepat dan realtime untuk 
mendukung pembuatan keputusan berbasis data yang 
lebih baik, akurat, objektif dan rasional; 2) 
membentuk komunitas.  

Hubungan setia (loyal relationships) dibangun 
dengan mengintegrasikan, mengelola dan 
mengaplikasikan pengetahuan mendalam tentang 
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pelanggan, pasar dan rekan bisnis. Titik awalnya 
adalah membangun visi menjadi lebih dekat pada 
pelanggan dan rekanan melalui hubungan yang 
berpusat pada pengetahuan agar terjadi peningkatan 
pertukaran nilai dan nilai pertukaran antara institusi 
dengan pelanggan dan rekanan.   

Tiga fase siklus CRM: acquisition, enhancement 
dan retention.  Aktifitas utama: 1) acquisition:  
mengelompokkan produk/layanan sesuai kebutuhan 
pelanggan, menawarkan kenyamanan, memberikan 
layanan, dukungan prima serta respon yang proaktif; 
2)enhancement:  cross-sell dan up-sell, 
meningkatkan penjualan; 3)retention: meningkatkan 
pengetahuan dan beradaptasi, menciptakan produk 
baru yang memenuhi kebutuhan pelanggan saat ini, 
memberi insentif /reward untuk mempertahankan 
pelanggan.  

 
Kerangka Kerja Penerapan CRM Berbasis KMS  

 
Konsep CRM berbasis KMS ini dibangun dari 

irisan 3 konsep KM, e-business dan CRM. Konsep 
ini menerapkan prinsip-prinsip KM dalam konteks 
pelanggan  yang diterapkan dalam setting e-Business.  
Hal-hal yang perlu dipertimbangkan menuju  
Roadmap CRM berbasis KMS ini terdiri dari 4 
dimensi dimana dimensi Strategi digerakkan secara 
bersamaan oleh tiga dimensi lainnya, yaitu: 1) 
Manusia, Budaya dan Hubungan Bisnis; 2) Proses; 3) 
Teknologi.  

Mengadopsi roadmap KCRM[8], roadmap CRM 
berbasis KMS terdiri dari tiga fase utama: 1) 
Evaluation and Strategic Allignment;  2) 
Infrastructural Development and Deployment; 3) 
Leadership, Change Management, Measurement, 
and Refinement.  Dimulai dengan secara strategis 
menyelaraskan strategy bisnis dan teknologi untuk 
mendukung pembangunan modal pengetahuan dan 
hubungan. Fase pertama terdiri dari dua aktifitas 
utama yaitu: 1) Mengevaluasi dan dan mengaudit 
pengetahuan dan hubungan dengan pelanggan 
(knowledge customer and relationships) , dan 2) 
menyelaraskan berbagai facets. Fase dua fokus pada 
pengembangan dan implementasi infrastruktur,  
merepresentasikan aspek seluruh teknologi dan 
proses-proses terkait. Pada fase ketiga ini aktifitas 
utamanya berhubungan dengan manajemen, standar 
pengukuran (metrics) dan penyempurnaan 

(refinement), merepresentasi isu manusia dan 
beberapa proses terkait.  

Berbagai literatur yang pernah dirujuk tidak ada 
yang mengajukan metodologi spesifik untuk 
pengembangan CRM, KMS, apalagi CRM berbasis 
KMS. Yang ditemukan adalah roadmap dan berbagai 
kerangka kerja/pemikiran (framework).  Berdasarkan 
hasil penelitian terdahulu (sebagaimana yang telah 
dibahas pada subbab 3), pengembangan CRM 
berbasis KMS ini dapat mengadopsi metodologi dan 
alat (tools) yang digunakan dalam perencanaan dan 
perancangan Sistem Informasi Enterprise (SIE).   

 
Penelitian Selanjutnya 

 
Jalan penelitian ini masih panjang. Penelitian 

selanjutnya dari penelitian ini adalah menerapkan 
kerangka kerja penerapan CRM berbasis KMS ini 
pada PT dan mengembangkan Web yang 
mendukung.  Sesuai dengan karakteristik bisnis dan 
pelanggan PT, maka tantangan utamanya terletak 
pada fase pertama karena identifikasi pelanggan, 
pengetahuan, dan bentuk hubungan institusi PT 
dengan pelanggan dan rekanan bisnisnya menjadi 
sangat kompleks.  

 
5. Kesimpulan  
 

Beberapa hal yang menjadi kesimpulan 
penelitian ini, yakni:  
1. CRM berbasis KMS merupakan model/ strategi 

bisnis yang dapat dan perlu diterapkan pada 
institusi pendidikan perguruan tinggi (PT). 

2. Penerapan CRM berbasis KMS di PT 
memerlukan strategi, yang perlu diselaraskan 
dengan misi dan strategi  bisnis PT.  

3. Kerangka kerja CRM berbasis KMS ini masih 
perlu diujicoba dan sempurnakan, serta 
disesuaikan dengan kondisi-kondisi yang relevan 
dengan PT.    

4. Perlu eksplorasi lebih jauh terhadap berbagai 
metodologi dan tools perencanaan SIE untuk  
digunakan dalam setiap fase penerapan CRM 
berbasis KMS. 

 
 
 
 
 



 

1560 
 

 
Daftar Pustaka: 
 [1] Lidya, L., dkk., 2007, Empowering The 

Knowledge Of University: A Roadmap Toward 
Smart Campus,  
Proceeding Internasional ICEEI 2007, 17-18 
Juni 2007, STEI ITB. 

[2] Lidya, L., dkk., 2008, Memanfaatkan Konsep 
Manajemen Pengetahuan dalam 
Mengembangkan Sistem Informasi Enterprise, 
Proceeding Konferensi Nasional Sistem 
Informasi Tahun 2008. 

[3] Lidya, L., dkk., 2008, A Framework For 
Knowledge- Based Governance, Proceeding 
International Joint Conference in Engineering, 
2008.  

[4] Lidya, L., dkk., 2006, Model Konseptual 
Manajemen Pengetahuan Individu, Proceeding 
Konferensi Nasional Sistem Informasi Tahun 
2006. 

[5] Lidya, L., dkk., 2005, Business System 
Planning Untuk Merencanakan Sistem 
Manajemen Pengetahuan, Proceeding 
Konferensi Nasional Sistem Informasi Tahun 
2005. 

[6] Alter, S., 2002, Information System: The 
Foundation of E-Business, 4th edition, Prentice 
Hall. 

[7] McElroy, M.W., 2000, Integrating Complexity 
Theory, Knowledge Management and 
Organizational Learning, Journal of Knowledge 
Management Vol. 4 No. 3, pp 195-203, 2000. 

[8] Tiwana, A., 2001, The Essensial Guide To 
Knowledge Management: E-Business and CRM 
Applications, Prentice Hall. 

 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2012, STMIK - STIKOM Bali 23-25 Pebruari 2012 

1561 
 

IMPLEMENTASI STEGANOGRAFI MENGGUNAKAN ALGORITMA 
BLOWFISH DAN LEAST SIGNIFICANT BIT  

 
Paskalis Andrianus Nani 

Program Studi Teknik Informatika Universitas Katolik Widya Mandira 
Jl. Jend. Achmad Yani No.50-52 Kupang 85225 - NTT 

paskalisnani@gmail.com 
 
 
 

Abstrak 
 

Penyembunyian pesan dalam sebuah gambar atau lebih sering dikenal dengan istilah steganografi adalah 
pengembangan dari kriptografi. Steganografi bisa dikatakan lebih aman karena sifatnya yang tidak mengacak, 
sehingga file yang disisipi tidak mencurigakan, walaupun hampir setiap metode memiliki kelebihan dan 
kekurangan masing-masing. Tujuan dari penelitian ini adalah mencoba memadukan kelebihan algoritma 
Blowfish (kriptografi) dan metode Least Significant Bit Insertion (steganografi); dimana “pesan rahasia” 
dienkripsi terlebih dahulu menggunakan algoritma Blowfish, lalu setelah itu disisipkan pada cita digital 
menggunaan metode Least Significant Bit. 
  
Kata Kunci : Steganografi, Least Significant Bit, Blowfish. 
 
 
1. Pendahuluan 
 

Seiring dengan perkembangan teknologi, 
ancaman terhadap keamanan informasi yang 
dibutuhkan  semakin besar, terutama untuk 
informasi yang dirahasiakan tersebut. Berbagai 
ancaman di dunia maya seperti  hacker, cracker, 
carder membuat orang khawatir akan keamanan 
informasi yang dikirimnya. Kekhawatiran inilah 
yang membuat pengiriman informasi sedikit 
terhambat, sedangkan informasi tersebut sangat 
penting orang-orang tertentu[1]. 

Banyak cara yang dapat dilakukan untuk 
menyembunyikan informasi yang akan dikirim. 
Pertama, menggunakan teknik kriptografi, yakni 
dengan menyandikan informasi menggunakan 
algoritma tertentu. Tetapi, dengan menyandikan 
pesan, maka pesan akan nampak sebagai kode-kode 
aneh yang justru akan membuat penasaran bagi 
orang yang membacanya, yang akhirnya akan 
berusaha untuk mengetahui kode-kode aneh 
tersebut. Teknik lain adalah dengan menyisipkan 
pesan yang akan dikirimkan ke media lain, sehingga 
pesan tersebut akan “tersembunyi” dan yang akan 
nampak adalah media lain yang digunakan untuk 
menyisipkan pesan. 

Teknik penyembunyian informasi yang cukup 
terkenal adalah steganografi. Teknik mengurangi 
kekurangan dari kriptografi yang dapat dengan 
mudah menimbulkan kecurigaan. Steganografi 
menyembunyikan informasi rahasia di dalam 
informasi lain sehingga informasi tersebut tidak 
dapat diketahui oleh orang lain yang tidak 
bersangkutan. Teknik ini mempunyai beberapa 

metode yang digunakan untuk mengenkripsinya, 
salah satunya adalah Least Significant Bit (LSB) [5]. 

Banyak penelitian yang telah dilakukan dalam 
bidang steganografi seperti yang dilakukan oleh 
Hakim[4], yang mencoba memperbesar kemampuan 
teknik steganografi metode LSB dalam menyimpan 
data.  Anggraini[4], menganalisa penyisipan data pada 
citra bitmap tanpa mengubah karakteristik citra 
tersebut, serta Alatas[2] yang membahas lebih 
mendalam mengenai metode LSB dalam tulisannya. 

Penelitian ini ingin mengimplementasikan algoritma 
Blowfish untuk mengenkripsi informasi yang akan 
dikirim lalu memproses informasi tersebut 
menggunakan teknik steganografi dengan metode 
Least Significant Bit untuk menyamarkan informasi 
tersebut. 

 
 

2. Tinjauan Pustaka 
 Kriptografi 
 

Kriptografi, secara umum adalah ilmu dan seni 
untuk menjaga kerahasiaan berita. Selain pengertian 
tersebut terdapat pula pengertian ilmu yang 
mempelajari teknik-teknik matematika yang 
berhubungan dengan aspek keamanan informasi 
seperti kerahasiaan data, keabsahan data, integrasi 
data, serta autentifikasi. Tidak semua aspek 
keamanan informasi ditangani oleh kriptografi.  

Ada empat tujuan mendasar dari ilmu 
kriptografi ini yang juga merupakan aspek keamanan 
informasi yaitu: [11] 
1. Kerahasiaan, adalah layanan yang digunakan 

untuk menjaga isi dari informasi dari siapapun 
kecuali yang memiliki otoritas ataukunci rahasia 

No Makalah : 393
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untuk membuka/mengupas informasi yang telah 
disandi. 

2. Integritas data, adalah berhubungan dengan 
penjagaan dari perubahan data secara tidak sah. 
Untuk menjaga integritas data, sistem harus 
memiliki kemampuan untuk mendeteksi 
manipulasi data oleh pihak-pihak yang tidak 
berhak, antara lain penyisipan, penghapusan, 
dan pensubsitusian data lain kedalam data yang 
sebenarnya.  

3. Autentifikasi, adalah berhubungan dengan 
identifikasi/pengenalan, baik secara kesatuan 
sistem maupun informasi itu sendiri. Dua pihak 
yang saling berkomunikasi harus saling 
memperkenalkan diri. Informasi yang 
dikirimkan melalui kanal harus diautentikasi 
keaslian, isi datanya, waktu pengiriman, dan 
lain-lain.  

4. Non-reoudiasi, atau nirpenyangkalan adalah 
usaha untuk mencegah terjadinya penyangkalan 
terhadap pengiriman/terciptanya suatu 
informasi oleh yang mengirimkan/membuat. 

 
 
 Steganografi 
 

Steganografi (steganography) adalah teknik 
menyembunyikan data rahasia di dalam wadah 
(media) digital sehingga keberadaan data rahasia 
tersebut tidak diketahui oleh orang[7]. 

Penyembunyian data rahasia ke dalam citra 
digital  akan mengubah kualitas citra tersebut. 
Kriteria yang harus diperhatikan dalam 
penyembunyian data adalah: [12] 
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. Data yang disembunyikan harus 
tahan terhadap manipulasi yang dilakukan pada 
citra penampung (seperti pengubahan kontras, 
penajaman, pemampatan, rotasi, perbesaran 
gambar, pemotongan (cropping), enkripsi, dan 
sebagainya). Bila pada citra dilakukan operasi 
pengolahan citra, maka data yang 
disembunyikan tidak rusak.  

3. Recovery. Data yang disembunyikan harus 
dapat diungkapkan kembali (recovery). Karena 
tujuan steganografi adalah data hiding, maka 
sewaktu-waktu data rahasia di dalam citra 
penampung harus dapat diambil kembali untuk 
digunakan lebih lanjut. 

 
Gambar 1. Steganographic System 

Gambar di atas menunjukkan sebuah sistem 
steganografi umum dimana di bagian pengirim 
pesan(sender) dilakukan proses embedding(fE) pesan 
yang hendak dikirim secara rahasia(emb) ke dalam 
data cover sebagai tempat menyimpannya(cover), 
dengan menggunakan kunci tertentu(key), sehingga 
dihasilkan data dengan pesan tersembunyi di 
dalamnya(stego). Di bagian penerima 
pesan(recipient), dilakukan proses extracting(fE

-1) 
pada stego untuk memisahkan pesan rahasia(emb*) 
dan data penyimpan(cover*) tadi menggunakan 
kunci(key) yang sama seperti pada proses 
embedding. 
 Algoritma Blowfish 

Blowfish merupakan metoda enkripsi yang 
mirip dengan DES (DES-like cipher) dan diciptakan 
oleh Bruce Schneier yang ditujukan untuk 
mikroposesor besar (32 bit ke atas dengan cache data 
yang besar). Blowfish dikembangkan untuk 
memenuhi kriteria disain sebagai berikut:[11] 
1. Cepat, pada implementasi yang optimal 

Blowfish dapat mencapai kecepatan 26 clock 
cycle per byte.  

2. Kompak, Blowfish dapat berjalan pada memori 
kurang dari 5 KB.  

3. Sederhana, Blowfish hanya menggunakan 
operasi yang simpel: penambahan (addition), 
XOR, dan penelusuran tabel (table lookup) pada 
operand 32 bit. Desainnya mudah untuk 
dianalisa yang membuatnya resisten terhadap 
kesalahan implementasi.  

4. Keamanan yang variabel, panjang kunci 
Blowfish dapat bervariasi dan dapat mencapai 
448 bit (56 byte).  
Blowfish dioptimasikan untuk aplikasi dimana 

kunci tidak sering berubah, seperti jalur komunikasi 
atau enkripsi file otomatis. Blowfish jauh lebih cepat 
dari DES bila diimplementasikan pada 32 bit 
mikroprosesor dengan cache data yang besar, seperti 
Pentium dan Power PC, Blowfish tidak cocok untuk 
aplikasi seperti packet switching, dengan perubahan 
kunci yang sering, atau sebagai fungsi hash satu arah. 
Kebutuhan memorinya yang besar tidak 
memungkinkan untuk aplikasi kartu pintar (smart 
card). 

Blowfish merupakan blok cipher 64-bit dengan 
panjang kunci variabel. Algoritma ini terdiri dari dua 
bagian: key expansion dan enkripsi data. Key 
expansion merubah kunci yang dapat mencapai 448 
bit menjadi beberapa array subkunci (subkey) dengan 
total 4168 byte. 

Enkripsi data terdiri dari iterasi fungsi 
sederhana sebanyak 16 kali. Setiap putaran terdiri 
dari permutasi kunci-dependent dan substitusi kunci- 
dan data-dependent. Semua operasi adalah 
penambahan dan XOR pada variable 32-bit. 
Tambahan operasi lainnya hanyalah empat 
penelusuran tabel (table lookup) array berindeks 
untuk setiap putaran. 
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Blowfish menggunakan subkunci yang besar. 
Kunci ini harus dihitung sebelum enkripsi atau 
dekripsi data. 

Blowfish merupakan algoritma yang 
menerapkan jaringan Feistel (Feistel network) yang 
terdiri dari 16 putaran. Input merupakan elemen 64 
bit, X. Berikut adalah pseudo-code algoritma 
enkripsinya:[10] 

 
Bagi X menjadi dua 32-bit: XL, XR 
untuk i = 1 sampai 16 
   XL = XL xor Pi 
   XR = F(XL) xor XR 
   Tukar XL dan XR 
Tukar XL dan XR     /*untuk membatalkan 
penukaran terakhir*/ 
XR = XR xor P17 
XL = XL xor P18 
Kombinasikan kembali XL dan XR     /*hasil 
cipherteks dari blok plainteks X*/ 

 
 
Agar lebih mudah dipahami silahkan lihat 

ilustrasi berikut: [6] 

 

Gambar 2. Struktur Blowfish Cipher 
 

Adapun F-function untuk Blowfish seperti 
pada gambar berikut: [6] 

 

Gambar 3. Struktur F-function Blowfish Cipher 
 

F-function terdiri dari 4 buah S-box yang 
masing-masing menerima input 8-bit dan 
menghasilkan output 32-bit. Jadi 32 ketika bit hasil 
XOR P1 dan subblok  kiri  memasuki F-function, 

akan dipecah menjadi 4 buah bagian yang masing-
masing 8-bit. Masing-masing akan mengalami 
substitusi  dan hasil dari sebuah S-box  ialah 32-bit. 
Hasil dari S-box 1 akan dijumlahkan modular dengan 
hasil dari S-box 2, kemudian di XOR dengan hasil 
dari S-box 3, dan terakhir dijumlahkan modular  
dengan hasil dari S-box 4.  

Secara matematis F-function dapat ditulis 
sebagai berikut: Bagi XL, menjadi empat bagian 8-
bit: a, b, c dan d. [10] 

 
     32

,4,3
32

,2,1 2mod2mod dcba SSXORSSxLF         (1) 
 

Hasil dari F-function ini akan di XOR dengan 
subblok kanan (R) dari blok pertama. Hasilnya akan 
menjadi subblok kiri untuk kemudian di XOR lagi 
dengan P2, dan seterusnya.   

Setelah diulang sebanyak 16 kali, subblok kiri 
terakhir di XOR dengan P17, dan subblok kanan 
terakhir di XOR dengan P18. Hasil inilah yang 
merupakan ciphertext dari blok pertama. Selanjutnya 
dienkripsi blok kedua dan seterusnya dari plainteks 
dengan algoritma  enkripsi yang sama.  

Dekripsi sama persis dengan enkripsi, kecuali 
P1, P2,………., P18 digunakan pada urutan yang 
terbalik. Subkunci dihitung menggunakan algoritma 
Blowfish, metodanya adalah sebagai berikut:[10] 
1. Pertama-tama inisialisasi P-array dan kemudian 

empat S-box secara berurutan dengan string 
yang tetap. String ini terdiri digit hexadesimal 
dari pi.  

2. XOR P1 dengan 32 bit pertama kunci, XOR P2 
dengan 32 bit kedua dari kunci dan seterusnya 
untuk setiap bit dari kunci (sampai P18). Ulangi 
terhadap bit kunci  sampai seluruh P-array di 
XOR dengan bit kunci.  

3. Enkrip semua string nol dengan algoritma 
Blowfish dengan menggunakan subkunci seperti 
dijelaskan pada langkah (1) dan (2).  

4. Ganti P1 dan P2 dengan keluaran dari langkah (3)  
5. Enkrip keluaran dari langkah (3) dengan 

algoritma Blowfish dengan subkunci yang sudah 
dimodifikasi.  

6. Ganti P3 dan P4 dengan keluaran dari langkah 
(5).  

7. Lanjutkan proses tersebut, ganti seluruh elemen 
dari P-array, dan kemudian seluruh keempat S-
box berurutan, dengan keluaran yang berubah 
secara kontinyu dari algoritma Blowfish.  
Total diperlukan 521 iterasi untuk 

menghasilkan semua subkunci yang dibutuhkan. 
Aplikasi kemudian dapat menyimpan subkunci ini 
dan tidak dibutuhkan langkah-langkah proses 
penurunan ini berulang kali, kecuali kunci yang 
digunakan berubah. 

 
 

 Least Significant Bit 
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Metode ini meyembunyikan pesan rahasia 
dengan cara menyisipkan pesan ke dalam  bit rendah 
(least significant bit) pada data pixel yang menyusun 
file citra penampung[7]. 

Pada susunan bit di dalam sebuah byte (1 byte 
= 8 bit), ada bit yang paling berarti (most significant 
bit atau MSB) dan bit yang  paling  kurang berarti 
(least significant bit atau LSB). 

Bit yang cocok untuk diganti adalah bit LSB, 
sebab perubahan tersebut hanya mengubah nilai byte 
satu lebih tinggi atau satu lebih rendah dari nilai 
sebelumnya. Misalkan byte tersebut menyatakan 
warna merah, maka perubahan satu bit LSB tidak 
mengubah warna merah tersebut secara berarti. Lagi 
pula, mata manusia tidak dapat membedakan 
perubahan yang kecil tersebut.  

Proses penyisipan pesan dengan metode least 
significant bit dapat dituliskan dalam algoritma 
sebagai berikut:[5] 
1. Inputkan pesan yang akan disisipkan 
2. Ubah pesan menjadi kode-kode biner. Untuk 

lebih mempermudah, dapat diubah dahulu 
menjadi desimal, lalu kemudian biner. 

3. Inputkan citra grayscale yang akan disisipi 
pesan. 

4. Dapatkan nilai derajat keabuan masing-masing 
piksel. 

5. Ubah derajat keabuan tersebut menjadi kode-
kode biner. 

6. Ganti bit terakhir kode biner dengan bit pesan. 
7. Ubah kode biner menjadi derajat keabuan citra 

baru(citra yang telah disisipi pesan). 
8. Petakan menjadi citra baru 
 
 
3. Metode Penelitian 
 

Penelitian ini akan mengimplementasikan 
perpaduan antara algoritma blowfish dan metode 
least significant bit dalam proses steganografi pada 
citra grayscale menggunakan software Borland 
Delphi 7. 

Proses perpaduan kedua metode tersebut dapat 
digambarkan pada diagram alur di bawah ini: 

 

Gambar 4. Diagram Alir proses enkripsi pesan dan 
penyisipan 

 
Proses ekstraksi pesan dilakukan sebaliknya. 

Pesan diekstraksi dari citra penampung lalu 
didekripsi dengan algoritma blowfish menggunakan 
passphrase yang sama saat proses enkripsi. Berikut 
diagram alurnya: 

 

 

Gambar 5. Diagram Alir proses ekstraksi dan 
dekripsi pesan 

 
4. Hasil Dan Pembahasan 
 

Pada tahapan ini, terdapat tiga buah file text 
yang akan dienkripsi dan masing-masing akan 
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disisipkan ke dalam sebuah citra berformat 
bitmap(*.BMP). 

 
Tabel 1. File yang digunakan dalam percobaan 

No Nama File Ukuran 
1 Saya.txt 438 byte 
2 Belajar.txt 106.846 byte 
3 Pemrograman.txt 338.486 byte 
4 Unwira.bmp 

(1000 x 936 piksel) 
2.808.056 byte 

 
 Enkripsi Pesan Rahasia 
 

Proses enkripsi pesan dilakukan terhadap 3 
buah file yang disebutkan di atas dengan passphrase 
berupa kata “andi”. Perubahan ukuran file setelah 
enkripsi dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

 
Tabel 2. Perubahan ukuran file setelah enkripsi 

No Nama File Sebelum Sesudah 
1 Saya.txt 438 byte 454 byte 
2 Belajar.txt 106.846 byte 106.862 byte 
3 Pemrograman.txt 338.486 byte 338.502 byte 

 
Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa 

hasil enkripsi ketiga file tersebut mengalami 
pembengkakan sebesar 16 bytes. Berikut tampilan 
aplikasinya: 
 

 

Gambar 6. Form enkripsi data 
 

Jika proses enkripsi sukses, maka akan muncul 
tampilan berikut: 
 

 

Gambar 7. Pemberitahuan jika enkripsi sukses 
 

 Penyisipan Pesan Rahasia Yang dienkripsi 
 

Proses penyisipan pesan dilakukan terhadap 
ketiga buah file yang telah dienkripsi. Citra 
penampung adalah citra “unwira.bmp” 24-bit 
dengan resolusi 1000 x 936 piksel. 

 

Gambar 8. citra unwira.bmp 
 

Berikut adalah tampilan aplikasi steganografi 
menggunakan metode LSB: 
 

 

Gambar 9. Form steganografi dengan metode LSB 
 

Ukuran citra “unwira.bmp” setelah steganografi 
tetap sama seperti ukuran awal citra sebelum 
steganografi yaitu 2743 kb. 

Perbandingan lama proses steganografi 
terhadap ketiga buah file yang telah dienkripsi dapat 
dilihat pada tabel di bawah ini: 

 
Tabel 3. Perbandingan lama proses penyisipan 

No Nama File Lama Proses 
1 Saya.txt 0.130 det 
2 Belajar.txt 0.973 det 
3 Pemrograman.txt 1.357 det 

 
Berdasarkan tabel perbandingan di atas, dapat 

dilihat bahwa ukuran file yang akan disisipkan 
berbanding lurus dengan waktu yang dibutuhkan 
dalam proses steganografi. 
 
 Ekstaksi Pesan Rahasia 
 

Proses ekstraksi pesan rahasia relatif lebih lama 
dibandingkan dengan proses penyisipan. Lama 
proses dapat dlihat pada tabel di bawah ini: 

 
Tabel 4. Perbandingan lama proses ekstraksi 

No Nama File Lama Proses 
1 Saya.txt 0.313 det 
2 Belajar.txt 1.923 det 
3 Pemrograman.txt 2.713 det 
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Berikut disajikan tampilan form ekstraksi 
pesan: 
 

 

Gambar 10. Form ekstraksi dan dekripsi pesan 
 

 
5. Kesimpulan 
 

Steganografi menggunakan metode LSB 
merupakan teknik yang relatif mudah dimengerti, 
walaupun pesan yang terdapat dalam stego dapat 
dengan mudah diekstrak oleh orang-orang yang 
tidak bertanggungjawab menggunakan software 
steganalysis yang beredar luas di dunia maya saat 
ini. Dengan melakukan enkripsi tehadap pesan yang 
ingin disisipkan, keamanan pesan dapat semakin 
terjaga. 
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Abstrak 
 

Sebagai salah satu perusahaan tambang penyedia bahan galian golongan C jenis pasir dan batu, PD Anugrah 
perlu mengadakan pengelolaan persediaan karena sering mengalami kekurangan pasir dan penumpukan batu di 
stockpile, sehingga sulit untuk memprediksi jumlah persediaan optimal, dimana persediaan tidak terlalu besar 
dan terlalu kecil. Selain itu, semakin besar jumlah yang disimpan maka semakin tinggi total biaya persediaan. 
Saat ini, analisis investasi tambang PD Anugrah menggunakan metode Break Even Point, tetapi pengelolaan 
datanya masih menggunakan buku tambang dan kalkulator.Oleh karena itu, aplikasi ini dikembangkan untuk 
pengelolaan dan perhitungan data pertambangan secara terkomputerisasi. Aplikasi ini diharapkan dapat 
membantu untuk memprediksi jumlah persediaan optimal di stockpile menggunakan metode Safety Stock dan 
Reorder Point dengan memanfaatkan informasi dalam buku tambang, meminimalkan total biaya persediaan 
menurut perhitungan perusahaan dan menurut metode Wagner Within Algorithm, serta membantu dalam analisis 
investasi tambang menggunakan metode Break Even Point untuk 4 jenis bahan galian (pasir, batu belah, batu 
skrop, dan sirtu), metode Net Present Value, dan metode Payback Period. Aplikasi ini menyediakan informasi 
tambang sesuai dengan data keadaan sesungguhnya yaitu 2 tahun masa umur tambang. 
  
Kata kunci :  Persediaan (Inventory), Wagner Within Algorithm (WWA), Analisis Investasi, dan 
Pertambangan. 
 
 
1. Pendahuluan  
1.1 Latar Belakang Masalah 
 

Seiring dengan semakin pesatnya 
perkembangan teknologi informasi berbasis 
komputer, keberadaan komputer sebagai sarana yang 
dipakai untuk pengolahan data menjadi sangat 
penting. Hal ini dikarenakan pengolahan data secara 
terkomputerisasi dapat memberikan kontribusi yang 
besar untuk kinerja suatu perusahaan yaitu 
memproses data dengan cepat dan meningkatkan 
efisiensi kerja. Begitu pun dengan PD Anugrah yaitu 
perusahaan daerah yang bergerak dalam bidang 
pertambangan bahan galian golongan C jenis pasir 
dan batu (khususnya batu belah, batu skrop, dan 
sirtu). Saat ini telah menggunakan komputer, tetapi 
hanya digunakan untuk mencetak formulir saja, 
sedangkan pengolahan datanya masih manual yaitu 
dicatat dalam buku tambang. 

Bahan galian golongan C jenis pasir dan batu 
milik PD Anugrah ini, bersifat non renewable 
resources yaitu suatu saat akan habis, memerlukan 
waktu yang lama untuk siap ditambang, dibatasi 
umur tambang 2 tahun, dan jumlah cadangan bahan 
galian. Keempat hal tersebut menyebabkan PD 
Anugrah harus mengadakan pengelolaan persediaan 
(inventory) di stockpile yaitu lapangan terbuka untuk 

menyimpan bahan galian yang akan dijual. 
Tujuannya untuk menjamin kelancaran proses 
transaksi tambang, karena selama ini prediksi jumlah 
kapasitas produksi pasir dan batu yang ditetapkan 
PD Anugrah ternyata masih sering mengalami 
kekurangan pasir dan penumpukan batu di stockpile. 
Hal tersebut dapat terjadi karena hasil prediksi 
berdasarkan kebiasaan produksi per hari tidak 
menggunakan suatu metode khusus yang 
memanfaatkan informasi yang terdapat pada buku 
tambang, Sehingga, menyulitkan untuk memprediksi 
jumlah persediaan di stockpile secara optimal, 
dimana jumlah persediaan tidak terlalu besar dan 
terlalu kecil. 

Implikasi mengadakan persediaan adalah 
timbulnya biaya-biaya yang berkaitan dengan 
persediaan itu sendiri. Persediaan yang tinggi 
memungkinkan untuk memenuhi permintaan dan 
mencukupi pesanan untuk periode yang lama, tetapi 
menyebabkan pemborosan biaya dan menekan 
keuntungan karena semakin besar jumlah yang 
disimpan maka semakin tingginya total biaya 
persediaan (total inventory cost). Sebaliknya, bila 
persediaan yang disimpan terlalu kecil dapat 
menimbulkan kekurangan persediaan dan adanya 
biaya akibat kehabisan persediaan. Hal ini, 
merupakan faktor yang merugikan perusahaan 

No Makalah : 394
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secara finansial, karena akan sulit mencapai total 
biaya persediaan yang minimal, tetapi masih dapat 
memenuhi pesanan dari pelanggan yang bersifat 
tidak konstan (tidak tetap). 

Mengingat jumlah investasi yang dikeluarkan 
untuk pertambangan sangat besar, maka sebelum 
berinvestasi PD Anugrah melakukan analisis 
investasi tambang menggunakan Break Event Point 
(BEP) yaitu suatu keadaan dimana perusahaan tidak 
memperoleh laba dan tidak menderita kerugian. 
Secara ekonomi salah satu syarat perhitungan BEP 
yaitu adanya biaya tetap dan biaya tidak tetap, 
sementara total investasi yang ditetapkan perusahaan 
untuk menghitung BEP belum memasukan kedua 
biaya tersebut secara keseluruhan dan masih 
menggunakan kalkulator. Sehingga sulit untuk 
pengambilan keputusan investasi yang layak secara 
ekonomi, apabila belum ada hasil perhitungan yang 
membandingkan antara BEP tersebut dengan metode 
lain untuk mengetahui apakah setiap metode 
memberikan keputusan hasil investasi yang sama, 
atau bila investasi menurut salah satu metode 
dianggap layak apakah demikian pula dengan 
metode lain. 
1.2 Tujuan 

Penelitian ini akan difokuskan pada 
permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan 
pengelolaan dan perhitungan data PD Anugrah, 
diantaranya adalah : 

1) Membuat aplikasi yang dapat memanfaatkan 
informasi dalam buku tambang untuk 
memprediksi jumlah persediaan bahan galian 
yang optimal, artinya jumlah persediaan 
tersebut tidak akan terlalu besar dan terlalu 
kecil dengan menggunakan metode Safety 
Stock dan Reorder Point (ROP). 

2) Menghasilkan perhitungan total biaya 
persediaan (total inventory cost) yang 
minimal untuk pesanan yang bersifat tidak 
tetap menurut perhitungan perusahaan dan 
menurut hasil penelitian dengan 
menggunakan salah satu metode dalam 
Management Requirement Planning (MRP) 
yaitu dynamic lot sizing jenis metode 
optimum yaitu Wagner Within Algoritm 
(WWA). 

3) Membuat aplikasi yang dapat memudahkan 
untuk menampilkan hasil perhitungan analisis 
investasi tambang untuk pengambilan 
keputusan yang layak dalam berinvestasi 
secara ekonomi, menggunakan metode yang 
digunakan perusahaan yaitu Break Even Point 
(BEP), dibandingkan dengan metode BEP 
juga, tetapi BEP ini dapat digunakan untuk 4 
jenis bahan galian (pasir, batu belah, batu 
skrop, dan sirtu), metode Net Present Value 
(NPV), serta metode Payback Period (PBP).  

 
 

1.3 Metode Penelitian 
 

Pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan 
dengan menggunakan pendekatan empiris dan 
adapun tahapan yang dilakukan, diantaranya adalah: 

1. Studi Pustaka 
2. Studi Sistem Berjalan  

Penelitian tentang Model Pengelolaan 
Inventory dan Analisis Investasi Tambang, 
akan dilakukan berangkat dari sistem yang 
ada saat ini : 

a. Melakukan wawancara yang pelaku 
dilapangan 

b. Mengumpulkan dokumentasi yang 
terdapat di lapangan 

c. Melakukan uji coba terhadap sistem 
yang berjalan saat ini. 

d. Melakukan perhitungan kalkulasi 
sederhana terhadap biaya dan waktu 
yang digunakan pada sistem lama 

3. Perancangan Sistem Baru 
Merancang sistem baru yang akan dibangun 
serta menyertai dengan model sistem yang 
dapat menjadi acuan untuk pengembangan 
sistem dimasa yang akan datang. 

a. Melakukan analisis terhadap sistem 
berjalan. 

b. Melakukan kajian terhadap 
kebutuhan terhadap sistem baru 

c. Melakukan perancangan model 
sistem baru 

d. Melakukan kalkulasi sederhana 
terhadap model sistem baru dengan 
menggunakan beberapa asumsi. 

 
2. Landasan Teori 
2.1 Metode Safety Stock dan Reorder Point 

(ROP) 
Safety stock adalah persediaan pengaman 

untuk melindungi kesalahan dalam memprediksi 
permintaan selama lead time, menggunakan rumus : 
[7] 

n

yx 


2)(
   (1) 

Diketahui  yaitu standar deviasi, x yaitu pemakaian 
sesungguhnya, y yaitu peramalan atau perkiraan 
pemakaian, dan n yaitu jumlah banyaknya data 
bulan. 

Safety stock Z   (2) 
Diketahui safety stock yaitu persediaan pengaman, Z 
yaitu service factor yang besarnya tergantung pada 
service level, dan  yaitu standar deviasi. 

Sedangkan Reorder Point (ROP) adalah titik 
pemesanan yang harus dilakukan suatu perusahaan 
sehubungan dengan adanya lead time dan safety 
stock [7]. Perhitungannya menggunakan rumus :  
ROP = safety stock + (lead time x kebutuhan per 

hari)   (3) 
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Diketahui ROP yaitu pemesanan atau pengisian 
kembali persediaan, safety stock yaitu persediaan 
pengaman, lead time yaitu tenggang waktu saat 
pemesanan sampai datangnya pesanan, dan 
kebutuhan per hari yaitu penggunaan rata-rata. 
2.2 Metode Wagner Within Algorithm (WWA) 

Wagner Within Algorithm (WWA) adalah 
pendekatan yang menggunakan konsep ukuran lot 
dengan prosedur optimasi linear, bersifat matematis 
yang sangat detail, dan sulit diterapkan karena 
perhitungannya rumit, tetapi menghasilkan biaya 
dan solusi optimal bagi persoalan ukuran pemesanan 
yang seluruh periode harus terpenuhi [2]. Metode ini 
bertujuan untuk meminimalkan rata-rata total 
persediaan yang berasal dari biaya pemesanan dan 
biaya penyimpanan. 

Langkah inti dari perhitungan Wagner Within 
Algorithm yaitu : [2] 
1) Hitung biaya variabel total (biaya pesan dan 

biaya simpan) untuk semua alternatif 
pemesanan yang memungkinkan pada sebuah 
waktu yang terdiri atas N periode. Definisikan 
Zce sebagai total biaya variabel dari periode c 
sampai periode e, bila order dilakukan pada 
periode c untuk memenuhi permintaan periode c 
sampai periode e. Rumusan Zce tersebut yaitu : 

)( ci

e

ci
cece QQhCZ  



 untuk 

1 c e N                   (4) 
Diketahui  yaitu total biaya variabel dalam 
penempatan order sebesar , C yaitu biaya 
pemesanan setiap kali pesanan pada tiap 
periode, h yaitu biaya penyimpanan setiap 
periode, dan  yaitu order yang dilakukan 
untuk memenuhi permintaan dari periode c 
sampai e.  

 = k      (5) 
Diketahui k yaitu nilai permintaan pada 
periode k,  yaitu biaya minimum total biaya 
yang dihitung sampai periode e, dan N yaitu 
biaya pesanan terjadwal yang optimal.  

2) Tentukan  menjadi biaya minimal yang 
memungkinkan pada periode 1 sampai e, jika 
diberikan tingkat inventory pada akhir periode e 
adalah nol. Algoritma dimulai dengan kalkulasi 

1, 2,…, N di dalam pesanan tersebut. Nilai 
 dapat dihitung dengan menggunakan rumus : 

 1e ef Min Zce f   untuk c = 1,2,… ,e   (6)
 

Masing-masing periode akan membandingkan 
semua kombinasi alternatif pemesanan dan  
akan ditemukan kemudian dipilih nilai  
terbaik, yaitu ketika kebutuhan untuk periode e 
terpenuhi dengan biaya yang paling minimal. 
Kombinasi terbaik (biaya terendah) dicatat 
pada  yang memenuhi kebutuhan dari 
periode 1 sampai dengan e.  

2.3 Analisis Kelayakan Investasi 
Berikut ini adalah teknik yang dapat 

digunakan untuk mengetahui layak atau tidaknya 
suatu rencana investasi. 
2.3.1 Break Even Point (BEP)  

Titik impas atau Break Even Point (BEP) 
adalah suatu cara, alat, atau teknik yang digunakan 
untuk mengetahui volume kegiatan produksi, 
dimana dari volume produksi tersebut perusahaan 
tidak memperoleh laba dan juga tidak menderita rugi 
[3]. Salah satu syarat perhitungan analisis BEP yaitu 
adanya biaya tetap dan biaya variabel. Terdapat  
pendekatan untuk menghitung BEP yaitu : [3] 
1) Pendekatan persamaan menggunakan rumus :  

   (7) 
Diketahui y yaitu laba, c yaitu harga jual per 
unit, x yaitu jumlah produk yang dijual, b yaitu 
biaya variabel per satuan atau per unit, a yaitu 
biaya tetap total, cx yaitu hasil penjualan, bx 
yaitu biaya variabel total. Titik impas akan 
terjadi pada saat y = 0, sehingga : 
a. BEP dalam unit yaitu :  

bx =   (8) 

b. BEP dalam rupiah penjualan yaitu: 
  (9) 

2) Pendekatan marjin kontribusi dihitung dengan 
cara : 
a. Mengurangkan nilai penjualan total (Total 

Revenue atau TR) dengan biaya variabel 
total (Total Variable Cost atau TVC). 

b. Mengurangkan harga per unit dengan biaya 
variabel untuk menghitung marjin 
kontribusi per unit. 

Sedangkan untuk menghitung titik impas 
(BEP) dari beberapa macam produk, langkah-
langkahnya yaitu : [3] 
1) Hitung persentase marjin kontribusi masing-

masing produk terhadap penjualan. 
2) Hitung titik impas keseluruhan produk. 
3) Buatlah perbandingan penjualan masing-masing 

produk dengan total penjualan keseluruhan 
produk, sehingga rumus biaya variabel baru 
yaitu : 

BEP=  (10) 

Diketahui BEP yaitu titik impas keseluruhan produk, 
penjualan baru yaitu data penjualan produk baru, 
total penjualan lama yaitu data lama penjualan 
keseluruhan produk, dan biaya variabel tiap produk 
yaitu biaya variabel masing-masing produk. 
3. Model Current System 
 Use Case Current System  
 

Untuk dapat lebih memberikan gambaran yang 
lebih rinci terhadap kemampuan dari setiap objek 
yang terlibat dalam sistem, maka peneliti mencoba 
membuat sebuah model lain dengan menggunakan 
Use Case Diagram untuk sistem lama.  
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Gambar 1  Model Use Case Diagram Current 

System 
 

3.1 Functional Flowchart  
Berikut ini adalah analisis terhadap sistem 

yang sedang berjalan yang digambarkan dengan 
functional flowchart [5], yang akan memberitahukan 
tentang efektivitas dan efisiensi waktu untuk proses 
pengolahan data tambang : 
1) Functional flowchart pengelolaan data produksi 

manual dan mekanis, sebagai infomasi tahap 
awal yang berhubungan dengan pengelolaan 
inventory, dapat dilihat pada gambar 2. 

 
Gambar 2 Pengelolaan Data Produksi Manual dan 

Mekanis 
 

2) Hasil pengelolaan data produksi manual dan 
mekanis dapat digunakan untuk rekapitulasi 
tambang, dapat dilihat pada gambar berikut. 

 
Gambar 3 Data Rekapitulasi Buku Tambang 

 
3) Functional flowchart perhitungan total biaya 

persediaan, dapat dilihat pada gambar berikut. 

 
Gambar 4 Perhitungan Total Biaya Persediaan 

 
4) Functional flowchart perhitungan analisis 

investasi tambang, dapat dilihat pada gambar 
berikut. 

 
Gambar 5 Perhitungan Analisis Investasi Tambang 

dengan Break Even Point 
 
4. Model New System 
 
4.1 Model Use Case Sistem Baru 

 
Pada gambar 6 dapat kita lihat bagaimana 

model use case dari sistem baru. Pada sistem 
tersebut masing-masing user memiliki account yang 
terpisah, ini untuk memberikan privasi dan untuk 
memudahkan fungsi kontrol terhadap masing-
masing user tadi. 
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Gambar 6 Use Case Sistem Baru 

 
4.2 Pengukuran Kinerja Sistem Baru 

 
Berdasarkan hasil perancangan terhadap sistem 

baru, maka peneliti mencoba melakukan uji coba 
sistem (gambar 6) dengan menggunakan beberapa 
asumsi. Terutama yang berkaitan dengan kecepatan 
proses dari setiap langkah yang dilakukan dan 
estimasi biaya yang dibutuhkan.   

Selanjutnya akan dijelaskan mengenai 
perbandingan dari proses kerja sistem lama dengan 
sistem baru mengunakan functional flowchart yaitu: 
a. Waktu yang diperlukan oleh sistem baru untuk 

melakukan pengelolaan data produksi manual 
dan produksi mekanis, dapat dilihat pada 
gambar 7 berikut : 

 
Gambar 7 Sistem Baru Pengelolaan Data Produksi 

Manual dan Produksi Mekanis 
 

b. Hasil pengelolaan data produksi manual dan 
mekanis digunakan untuk rekapitulasi tambang 
dan pengelolaan inventory, dapat dilihat pada 
gambar 8 dan 9. 

 
Gambar 8 Sistem Baru Pengelolaan Data 

Rekapitulasi Buku Tambang 
 

 
Gambar 9 Sistem Baru Pengelolaan Inventory 

 
c. Perhitungan analisis investasi tambang, dapat 

dilihat pada gambar berikut: 

 
Gambar 10 Sistem Baru Perhitungan Analisis 

Investasi Tambang 
 
4.3 Komparasi Kinerja Current System dan New 

System 
  
Mengacu dari hasil yang didapat dari model 

yang dibuat dari sistem lama dan sistem baru, 
didapat hasil yang cukup signifikan. Diantaranya 
adalah untuk masalah waktu yang dikeluarkan untuk 
operasional sistem baru. Berikut ini adalah 
perbandingan antara sistem lama dengan sistem 
baru.  
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Gambar 19 Functional Flowchart Perbandingan 

Sistem Lama dan Sistem 
 
Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan 

penulis, proses pengolahan data pertambangan yang 
bersifat manual kurang efektif dan efisien karena 
tidak cukup cepat. Hal ini terbukti berdasarkan 
perhitungan functional flowchart memberitahukan 
tentang efektivitas dan efisiensi waktu untuk proses 
pengolahan data sistem lama (produksi manual dan 
mekanis sebesar 56%, rekapitulasi buku tambang 
sebesar 51%, proses perhitungan total biaya 
persediaan sebesar 54%, dan analisis investasi 
tambang dengan Break Even Point (BEP) sebesar 
53%). Sedangkan sistem baru (produksi manual dan 
mekanis sebesar 71%, rekapitulasi buku tambang 
sebesar 77%, proses perhitungan total biaya 
persediaan sebesar 83%, dan analisis investasi 
tambang sebesar 70%). 
 
5. Kesimpulan dan Saran 
5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan proses pelaksanaan 
pembangunan sistem yang telah dilakukan, dapat 
ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Aplikasi ini memprediksi jumlah persediaan 
pada stockpile dengan cara menghitung Safety 
Stock dan Reorder Point (ROP) per tahun 
untuk 4 jenis bahan galian (pasir, batu belah, 
batu skrop, dan sirtu). Hasil perhitungan 
kedua metode tersebut ternyata dapat 
mengurangi kekurangan pasir dan 
penumpukan batu yang sering terjadi, 
sehingga prediksi jumlah persediaan 
dikatakan optimal. 

2. Total biaya persediaan (total inventory cost) 
yang dikeluarkan oleh PD Anugrah sebelum 
dilakukan penelitian (tahun 2009 sampai 
2011) dan setelah dilakukan penelitian 
dengan menggunakan metode Wagner Within 
Algorithm (WWA), ternyata ada selisih 
berupa penghematan atau efisiensi biaya 

persediaan karena hasil perhitungan menurut 
metode WWA lebih sedikit. 

3. Aplikasi ini dapat memudahkan untuk 
perhitungan analisis investasi tambang 
dengan metode Break Even Point, Net 
Present Value, serta Payback Period untuk 
pengambilan keputusan yang layak dalam 
berinvestasi secara ekonomi. 

 
5.2 Saran 

 
Dalam melaksanakan penelitian ini, masih ada 

beberapa kajian yang mungkin dapat dilakukan 
untuk dapat menyempurnakan penelitian ini 
sehingga dapat diterapkan sebagai acuan untuk 
penelitian selanjutkan Adapun saran-saran yang 
ingin di sampaikan penulis yaitu : 
1) Pengembangan sistem berikutnya dapat 

ditambahkan proses peramalan pemakaian 
bahan galian untuk memprediksi jumlah 
persediaan di stockpile. 

2) Perhitungan biaya total persediaan, untuk 
pengembangan selanjutnya dapat juga dihitung 
atau dibandingkan dengan metode lot sizing 
yang lain. 

3) Aplikasi ini belum menerapkan sistem restore 
database. 
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Abstrak 

Rendahnya daya saing bangsa dibidang perekonomian, terutama untuk skala kecil dan menengah sudah sangat 
memprihatiankan. Para petani banyak hidup dalam kemiskinan akibat berbagai kebijakan yang tidak berpihak 
kepada mereka dan orang-orang yang memanfaatkan kelemahan yang mereka miliki.Koperasi sebagai soko guru 
perekonomian bangsa memiliki peranan yang sangat vital dalam membangun perekonimian masyarakat secara 
keseluruhan. Pemanfaatan teknologi dalam mendukung dan meningkatkan kinerja koperasi, terutama yang 
berkaitan dengan peningkatan efektifitas dan efisiensi dari kinerja dari koperasi harus senantiasa menjadi 
perhatian dari semua pihak, khususnya pemerintah. Konsep revitalisasi yang disampaikan presiden dalam pidato 
peringatan Hari Koperasi di Istora Senayan (Selasa, 12 Juli 2011), dijadikan tolak ukur kondisi koperasi yang 
ada saat ini.Kajian terhadap keberadaan dan pemanfaatan saat diharapkan dapat memunculkan berbagai ide 
untuk memperbaiki sistem Induk-KUD, sehingga memiliki peranan yang lebih baik dimasa yang akan datang. 
  
Kata kunci : Koperasi, Revitalisasi, Induk-KUD 
 
 
1. Pendahuluan  
 
1.1 Latar Belakang Masalah 

 
Koperasi merupakan salah  satu  pelaku  

ekonomi  diantara berbagai pelaku ekonomi lainnya. 
Sebagal   pelaku  ekonomi,   koperasi  diharapkan   
memberi kontribusi yang cukup besar bagi 
pembangunan nasional. Namun kenyataannya peran 
koperasi masih jauh dari apa yang diharapkan. 
Sehingga kenyataan yang kita lihat sekarang adalah 
para petani hidup dibawah garis kemiskinan dan 
ditambah kebijakan pemerintah yang tidak berpihak 
kepada petani mengakibatkan kondisi yang semakin 
memprihatinkan. 

Saat ini koperasi masih dipandang sebelah 
mata diantara pelaku ekonomi lainnya. Hal ini 
diakibatkan koperasi tidak dapat menjalankan 
peranannya sebagai pelaku ekonomi yang lebih 
mengutamakan kerjasama untuk mensejahterakan 
seluruh anggota.  

Dalam pidato presiden saat peringatan Hari 
Koperasi di Istora Senayan (Selasa, 12 Juli 2011), 
yang mengemukakan perlunya koperasi untuk di 
revitalisasi, maka hal itu dapat dijadikan tolak ukur 
kondisi koperasi yang ada saat ini. Pidato presiden 
ini harusnya menjadi  sebuah hal catatan bagi para 
pemangku jabatan yang terkait dengan koperasi 
yaitu Menteri Koperasi dan UKM. 

Ditengah ketidak pastian peranan koperasi 
dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, ternyata 
Induk KUD yang merupakan gabungan Koperasi 
Unit Desa juga tidak dapat memberikan kontribusi 
yang baik untuk memperbaiki kesejahteraan 
anggota. Sebagai Induk koperasi yang memiliki 
anggota yang terdapat hampir diseluruh pelosok 
desa di Indonesia peranan dari Induk koperasi ini 
masih dirasakan minim sekali, terutama setelah 
melihat dan mempelajari website yang dimiliki oleh 
Induk KUD ini.  

Fungsi yang terdapat dalam website dirasakan 
hanya memenuhi kebutuhan informasi akan berita 
saja, belum dapat menyentuh sisi bisnis kerakyatan 
yang harusnya menjadi perhatian utama dari Induk 
KUD. 

 
1.2 Tujuan 
 

Penelitian ini akan difokuskan pada tatanan 
ketersediaan informasi pada Induk KUD dan 
menindaklanjuti pidato presiden tentang pentingnya 
revitalisasi koperasi:  

1. Memetakan ketersediaan informasi yang 
terdapat pada website Induk KUD 

2. Melakukan pembahasan terhadap gap yang 
terdapat pada website Induk KUD dengan 
revitalisasi terhadap koperasi yang yang 
dicanangkan oleh presiden 

No Makalah : 395
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3. Memberikan model usulan terhadap 
perbaikan yang dapat dilakukan oleh Induk 
KUD 

 
1.3 Metode Penelitian 
 

Pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan 
dengan menggunakan pendekatan empiris dan 
adapun tahapan yang dilakukan, diantaranya adalah: 

1. Studi Pustaka 
2. Studi Sistem Berjalan  

Penelitian tentang sistem yang berjalan saat 
ini di Induk KUD akan dilakukan berangkat 
dari sistem yang ada saat ini : 

a. Mengumpulkan dokumentasi yang 
terdapat di lapangan 

b. Memetakan infrastruktur informasi 
yang terdapat pada website Induk 
KUD 

3. Usulan model perbaikan 
Membuat model perbaikan terhadap sistem 
yang ada saat ini: 

a. Melakukan analisis terhadap sistem 
berjalan. 

b. Melakukan kajian terhadap 
kebutuhan terhadap sistem baru 

c. Melakukan perancangan model 
sistem baru 

 
   

2. Landasan Teori 
 
2.1 Dasar-dasar Koperasi [2] 
 

Koperasi  dikenal  di  Indonesia  sebagai  salah  
satu  pelaku  ekonomi  di  samping BUMN   dan   
swasta.   Sebagal   pelaku  ekonomi,   koperasi  
diharapkan   memberi kontribusi yang cukup besar 
bagi pembangunan nasional. Pada kenyataannya 
peran koperasi masih jauh dari apa yang diharapkan. 
Namun kenyataan itu hendaknya tidak menjadi 
halangan untuk mengenal  lebih mendalam 
mengenai koperasi. Khusus bagi pemerhati  atau  
mereka  yang  ingin  terlibat  lebih  jauh  tentang  
koperasi,  perlu mencermati ciri-ciri yang 
membedakannya dari dua pelaku ekonomi lain. Ini   
akan   menjadi   suatu   pembelajaran   yang   efektif   
akan   pentingnya   hidup bekerjasama, terutama 
melalul koperasi. 

Setiap  manusia  pada  dasamya  ingin  
bekerjasama.  Sebagai  mahkluk  sosial, manusia  
didorong oleh  nalurinya  untuk berhubungan  
dengan mahkluk  sesamanya. Dan  karena  setiap  
manusia  memiliki  akal  dan  budi,  maka  ia  segera  
sadar  akan keterbatasannya  di  dalam ruang  dan  
waktu,  sehingga  ia  membutuhkan  pertolongan 
sesama  untuk  bisa memperitahankan  hidup.  
Sebagai  mahkluk  sosial,  manusia  juga mempunyai 
kecenderungan untuk bergantung pada masyarakat 

di sekitamya, terlebih dalam bidang ekonomi. Maka 
menjadi suatu kewajaran jika hanya dengan jalan 
kerja sama   pula  manusia   akan   mampu   
mengembangkan  intelektualitas   dan   potensi 
spiritualnya. 

 
2.2 Revitalisasi   

 
2.2.1 Makna 

 
Revitalisasi [6] adalah upaya untuk 

memvitalkan kembali suatu kawasan atau bagian 
kota yang dulunya pernah vital/hidup, akan tetapi 
kemudian mengalami kemunduran/degradasi. Skala 
revitalisasi ada tingkatan makro dan mikro. Proses 
revitalisasi sebuah kawasan mencakup perbaikan 
aspek fisik, aspek ekonomi dan aspek sosial. 
Pendekatan revitalisasi harus mampu mengenali dan 
memanfaatkan potensi lingkungan (sejarah, makna, 
keunikan lokasi dan citra tempat).   

 
 

2.2.2 Revitalisasi Koperasi 
 

Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang 
Yudhoyono, memberikan arahan kepada jajaran 
terkait untuk melakukan  perbaikan manajemen, tata 
kelola, dan iklim usaha bisa meningkatkan daya 
saing koperasi [10]. Pemerintah telah dan terus 
menciptakan iklim yang kondusif bagi 
pemberdayaan koperasi, peningkatan kapasitas 
permodalan, penataan manajerial, dan perluasan 
bidang usaha. Pengembangan dan pemberdayaan 
koperasi kita padukan dengan berbagai program 
prorakyat, baik peningkatan pertumbuhan, 
penciptaan lapangan kerja, program penanggulangan 
kemiskinan, dan program pemeliharaan lingkungan. 

Selain itu pembinaan terhadap koperasi harus 
senantiasa dilakukan agar budaya, jiwa, semangat 
dan nilai-nilai koperasi dapat diterapkan.  
Pemantapkan sinergi dan kerja sama antarkoperasi 
juga menjadi hal pokok yang harus senantiasa 
ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan untuk 
memperkokoh daya saing koperasi dan UMKM, 
baik di pasar domestik maupun di pasar global yang 
makin kompetitif.  

 
 
2.3 Konsep Koperasi Versi Bapak Koperasi 

Indonesia (Bung Hatta) [9] 
 

Koperasi sebagai suatu sistem ekonomi, 
mempunyai kedudukan (politik) yang cukup kuat 
karena memiliki dasar konstitusional, yaitu 
berpegang pada Pasal 33 UUD 1945, khususnya 
Ayat 1 yang menyebutkan bahwa: Perekonomian 
disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas 
kekeluargaan. Dalam Penjelasan UUD 1945 itu 
dikatakan bahwa bangun usaha yang paling cocok 
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Induk KUD
(www.induk-kud.com)

Beranda Profil Anggota Bisnis SDM Foto Berita Kontak

Sejarah

Latar
Belakang

Makna Logo

Visi dan Misi

Tujuan dan
Strategi

Nilai dan
Norma

Semboyan

Program
Strategis

Anggaran
Dasar

Anggaran RT

Pengurus
dan Direksi

Peraturan
Perundangan

Agenda

Pengumu-
man

Artikel

Berita

Susunan
Redaksi

Peta LokasiKegiatan

Pacitan

Staf dan
Karyawan

Direksi

Penasehat

Pengawas

Pengurus

Struktur

Jaringan

Komoditi

Kontak
Dagang

Info Bisnis
Daerah
Anggota

Gambar 1. Struktur Hierarki induk-

dengan asas kekeluargaan itu adalah koperasi. 
Tafsiran itu sering dikemukakan oleh Bung Hatta, 
yang sering disebut sebagai perumus pasal tersebut.  

Ketertarikannya kepada sistem koperasi 
agaknya adalah karena pengaruh kunjungannya ke 
negara-negara Skandinavia, khususnya Denmark, 
pada akhir tahun 1930-an. Bagi Bung Hatta, 
koperasi bukanlah sebuah lembaga yang antipasar 
atau nonpasar dalam masyarakat tradisional. 
Koperasi, baginya adalah sebuah lembaga self-help 
lapisan masyarakat yang lemah atau rakyat kecil 
untuk bisa 
mengendalikan pasar. 
Karena itu koperasi 
harus bisa bekerja 
dalam sistem pasar, 
dengan cara 
menerapkan prinsip 
efisiensi.  

Koperasi juga 
bukan sebuah 
komunitas tertutup, 
tetapi terbuka, dengan 
melayani non-anggota, 
walaupun dengan 
maksud untuk menarik 
mereka menjadi 
anggota koperasi, 
setelah merasakan 
manfaat berhubungan 
dengan koperasi. 
Dengan cara itulah 
sistem koperasi akan 
mentransformasikan 
sistem ekonomi 
kapitalis yang tidak ramah terhadap pelaku ekonomi 
kecil melalui persaingan bebas (kompetisi), menjadi 
sistem yang lebih bersandar kepada kerja sama atau 
koperasi, tanpa menghancurkan pasar yang 
kompetitif itu sendiri. 

Di Indonesia, Bung Hatta sendiri menganjur-
kan didirikannya 3 macam koperasi. Pertama, adalah 
koperasi konsumsi yang terutama melayani 
kebutuhan kaum buruh dan pegawai. Kedua, adalah 
koperasi produksi yang merupakan wadah kaum 
petani (termasuk peternak atau nelayan). Ketiga, 
adalah koperasi kredit yang melayani pedagang kecil 
dan pengusaha kecil guna memenuhi kebutuhan 
modal. 

Bung Hatta juga menganjurkan pengorga-
nisasian industri kecil dan koperasi produksi, guna 
memenuhi kebutuhan bahan baku dan pemasaran 
hasil. Menurut Bung Hatta, tujuan koperasi bukanlah 
mencari laba yang sebesar-besarnya, melainkan 
melayani kebutuhan bersama dan wadah partisipasi 
pelaku ekonomi skala kecil. Tapi, ini tidak berarti, 
bahwa koperasi itu identik dengan usaha skala kecil. 
 
 

3. Kajian Terhadap Induk KUD 
 
3.1 Bentuk Struktur Hierarki Website  
 

Sebagai salah satu induk organisasi yang 
menjembatani kepentingan Koperasi Unit Desa 
(KUD) yang terdapat di berbagai daerah, maka 
organisasi ini memiliki peranan strategis yang sangat 
penting. Web site Induk KUD dapat diakses melalui 
alamat berikut: www.induk-kud.com dan struktur 
hierarki website tersebut dapat dilihat pada gambar 

1. 
 
 

Berdasarkan hasil eksplorasi terhadap induk-
kud.com, ternyata didalamnya hanya didapatkan 
informasi yang berkaitan dengan kegiatan organisasi 
dan aturan-aturan yang berlaku di lingkungan 
koperasi unit desa. Secara garis besar, penulis 
mencoba memodelkan fasilitas yang terdapat pada 
induk-kud.com, seperti yang terdapat pada gambar 
2. Dalam sistem yang dicoba untuk dimodelkan, 
terdapat 3 fasilitas, yakni : 

1. Fasilitas otentifikasi untuk administrator 
Fasilitas ini untuk membedakan otoritas  
dan kewenangan admin dibanding user lain 

2. Fasilitas untuk pengolahan informasi untuk 
admin 
Dengan tidak adanya fasilitas untuk 
anggota lain untuk melakukan interaksi 
atau berkontribus, bisa dipastikan setiap 
informasi dikelola oleh administrator. 

3. Fasilitas bagi user untuk melakukan 
eksplorasi di web site induk-kud.com 
Fasilitas untuk eksplorasi di induk-
kud.com tanpa dibatasi. 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2012, STMIK - STIKOM Bali 23-25 Pebruari 2012 

1577 
 

 

Dengan keterbatasan yang terdapat pada 
website ini, maka bisa dikatakan induk-kud.com 
masih belum dapat menjadi fasilitator konsep 
revitalisasi yang dikemukakan oleh Presiden 
Republik Indonesia [6] untuk menjadikan koperasi 
sebagai pusat pengembangan dan pemberdayaan 
dengan memadukan dengan berbagai program 
prorakyat, baik peningkatan pertumbuhan, 
penciptaan lapangan kerja, 
program penanggulangan 
kemiskinan, dan program 
pemeliharaan lingkungan.  
 
4. Kerangka Usulan Model 

Pengembangan  
 

Mengacu pada konsep 
revitalisasi yang dikemukakan 
oleh Presiden Republik 
Indonesia, maka dibutuhkan 
berbagai perbaikan terhadap 
sistem yang ada saat ini. 
Koperasi yang diharapkan dapat 
menjadi pusat pengembangan 
dan pemberdayaan, harus 
melakukan pembenahan terhadap 
sistem yang mereka miliki saat 
ini.  

Keterbatasan sistem yang 
dimiliki oleh Induk-KUD, yang 
saat ini hanya menyediakan 
informasi secara searah, perlu 
dipertimbangkan untuk 
memanfaatkan konsep web 2.0. 
Dengan penerapan konsep 
tersebut, diharapkan peranan dan kontribusi dari 
anggota dari berbagai KUD (Koperasi Unit Desa) di 
seluruh Indonesia dan stakeholder  dapat lebih 

ditingkatkan. Adapun usulan perbaikan yang dapat 
dilakukan diantaranya adalah: 

1. Para anggota koperasi dapat melakukan 
update terhadap hasil bumi atau product 
yang mereka hasilkan. Tidak saja hanya 
berupa barang hasil yang sudah ada, 
mungkin juga kepada hasil pertanian yang 
diperkirakan akan masuk masa panen. 
Namun perlu disusun prosedur yang jelas 
untuk menghindari praktek ijon. 

2. Konsumen yang berminat terhadap hasil 
bumi atau product yang dihasilkan oleh 
anggota koperasi dapat melakukan 
transaksi langsung melalui sistem yang 
disediakan, sehingga proses transaksi 
senantiasa terjaga dan jauh dari praktek 
kecurangan. 

3. Ketersediaan transportasi yang memadai, 
sehingga pengiriman product dapat 
diperkirakan waktu dan harga pada saat 
sampai ke konsumen.  

4. KUD diharapkan melakukan pembinaan 
dan pengawasan terhadap kegiatan yang 
dilakukan oleh anggotanya masing-masing. 
Sehingga proses kegiatan transaksi yang 
terjadi dalam sistem bukanlah transaksi 
fiktif. 

5. Konsep lelang terhadap hasil bumi yang 
dihasilkan oleh KUD tertentu, mungkin 

dapat dipertimbangkan sebagai bentuk 
alternatif transaksi, sehingga variasi jenis 
transaksi yang ada akan dapat 

Eksplorasi Informasi

User

AdminLoginArea

Perbaharui Informasi
Admin

Gambar 2. Gambaran umum induk-kud.com 
 

Induk KUD

Eksplorasi Informasi

User

AdminLoginArea

Perbaharui Informasi

Admin

improving area

stakeholder

selfprocurement

producer
product

Gambar 3 Usulan Model Pengembangan 
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meningkatkan gairah terhadap pemanfaatan 
koperasi sebagai fasilitator perekonomian 
rakyat, yang tidak lagi dianggap sebagai 
miliknya masyarakat kelas bawah. 

 
Diharapkan dengan adanya keterhubungan 

antar anggota-anggota KUD dan stakeholder  seperti 
yang terdapat pada gambar 3, diharapkan dapat 
mengembangkan dan memberdayaan koperasi 
secara maksimal.  
 
5. Kesimpulan dan Saran 
 
5.1 Kesimpulan 
 

Setelah melakukan serangkaian kajian terhadap 
objek penelitian, berikut adalah kesimpulan yang 
didapat, yaitu. 

1. Ketersediaan informasi yang terdapat di 
induk-kud dalam bentuk hierarki struktur 
website induk-kud.com, sehingga 
didapatkan gambaran umum tentang 
kondisi dan kesiapan dari website dalam 
mengantisipasi konsep revitalisasi yang 
dikemukakan oleh presiden. 

2. Hasil pembahasan dari gap yang terdapat 
pada induk-kud menghasilkan sebuah 
bentuk model sistem berjalan, dan 
mengusulkan beberapa mekanisme yang 
dapat dijadikan sebagai bentuk peningkatan 
dari sistem yang ada saat ini. 

3. Dari pembahasan hasil gap, dimunculkan 
sebuah kerangka model usulan dengan 
memanfaatkan teknologi web 2.0 untuk 
dapat meningkatkan keterlibatan dari 
berbagai stakeholder yang terkait. 

 
5.2 Saran 
 

Dalam melaksanakan penelitian ini, masih ada 
beberapa kajian yang mungkin dapat dilakukan 
untuk dapat menyempurnakan penelitian ini 
sehingga dapat diterapkan sebagai acuan untuk 
penelitian selanjutkan 

1. Mempelajari berbagai kebijakan yang 
diterapkan oleh induk-kud dan kementrian 
koperasi, sebagai bentuk penyelarasan 
dengan kebijakan revitalisasi yang 
disampaikan oleh presiden. 

2. Melakukan kajian terhadap kesiapan KUD 
secara keseluruhan dalam menunjang  
penerapan teknologi yang dapat 
diimplementasikan dari kajian yang telah 
disampaikan. 
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Abstrak 

Otomotif merupakan hobi yang sudah mulai banyak digemari masyarakat Indonesia khususnya hobi 
berkendaraan sepeda motor besar dan koleksi varian bermerek “ Harley Davidson “. Sebagian Bikers banyak 
melakukan rombakan pada motor Harley Davidson nya,  maka berbagai ragam perombakan pun dilakukan guna 
memenuhi selera hati, mengakibatkan  lahirlah bermacam – macam gaya atau aliran modifikasi, seperti : Stock 
Custom, Dresser, Streetster, Hi Tech, Custom, Full Custom, Chopper, Extrem Chopper, Hardcore, Psycodelic.  
yang hingga saat ini terus  berkembang, mulai dari yang ringan sampai dengan yang berat. Dengan adanya 
aplikasi modifikasi sepeda motor Harley Davidson berbasis multimedia, diharapkan dapat membantu para 
pemilik Harley Davidson dalam melaksanakan modifikasi untuk memilih komponen dan spesifikasi yang di 
diinginkan, sehingga .membantu designer dalam melakukan pekerjaannya untuk modifikasi Sepeda Motor 
Harley Davidson dalam waktu yang singkat. Pada aplikasi ini menggunakan Teknologi XML sebagai “virtual 
data base”, software  Macromedia Flash untuk tampilan grafis interface pemakai, dan Windows XP sebagai basis 
Sistem Operasi yang akan menjalankan aplikasi ini. 
 
Kata kunci : Sepeda Motor Harley Davidson, Simulasi, Modifikasi 

 

 
1. PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 

 
Otomotif merupakan hobi yang sudah 

mulai banyak digemari oleh masyarakat Indonesia. 
Khususnya hobi berkendaraan sepeda motor besar 
dan koleksi varian bermerek “ Harley Davidson “. 
Hobi koleksi motor  Harley Davidson sudah 
menyebar di seluruh negeri ini, bukan hanya di kota-
kota besar saja melainkan juga berkembang sampai 
ke pelosok-pelosok. Sudah banyak orang yang 
menjadikan motor merek ini sebagai kendaraan 
kebanggan mereka. 

Sebagian bikers melakukan berbagai 
rombakan guna memenuhi selera hati. Akhirnya, 
lahirlah bermacam-macam gaya atau aliran 
modifikasi, hingga saat ini terus berkembang, mulai 
dari modifikasi yang ringan sampai dengan yang 
berat, ( menengah atau liar ). Pemilihan jenis 
modifikasi sesuai dengan aliran yang dianut pemilik 
motor masing – masing, seperti aliran pendukung 
tampilan ( fashion ) atau pencinta tarikan kencang ( 
racing ). 

Para modifikator ataupun pemilik motor 
sering menemukan kendala dalam memodifikasi 
motor, baik dalam tahapan modifikasi ataupun 
pemilihan produk yang tepat untuk memodifikasi 
motor tersebut. Ketika akan memodifikasi motor 

Harley Davidson dibutuhkan seorang yang benar – 
benar paham karakter dari pemilik kendaraan ini, 
agar pemiliknya merasa puas.   

Adapun untuk penanganan kendala – 
kendala seperti ini maka diperlukan prototype dar 
imodifikasi yang diinginkan, yang bisa di ambil dari 
majalah-majalah modifikasi Harley Davidson. 
Untuk mempermudah pembuatan prototype 
diperlukan sebuah software khusus untuk itu, yang 
berbasis multimedia.  
 
1.2. Tujuan 

 
- Membuat aplikasi modifikasi sepeda motor 

yang cukup membantu dalam hal perancangan 
sepeda motor agar mudah digunakan untuk para 
modifikator di seluruh dunia. 

- Membuat simulasi modifikasi sepeda motor 
yang berbasis multimedia agar dalam 
memodifikasi lebih cepat teratasi.  

- Membuat aplikasi modifikasi sepeda motor 
yang dapat membantu para bikers untuk 
mempermudah memodifikasi motor 
kesayangannya.  
 

1.3. Identifikasi Masalah 
 

Dari pembahasan di atas telah dijelaskan 
masalah-masalah yang sering tejadi pada para 

No Makalah : 396
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SIMULASI MODIFIKASI
SEPEDA MOTOR

User Operator

- Form_register
- Form_pemilihan_
  sasis_motor
-Hasil_desain

Konfirmasi_status

Konfirmasi_status_desain Komponen_dan_spesifikasi

modifikator. Di bawah ini ada beberapa penyebab 
terjadinya permasalahan tersebut, yaitu : 
- Kurangnya referensi untuk para modifikator. 
- Banyak para modifikator yang kurang puas 

dengan hasil mofikasinya, karena hanya melihat 
dari majalah saja. 

- Tingginya biaya untuk memodifikasi sepeda 
motor Harley Davidson, apalagi apabila hasil 
memodifikasi motor tersebut mengalami 
kegagalan.  

 
Analisis Masalah : 
-  Banyak kebutuhan pengandara yang tidak di 

tunjang oleh motor keluaran pabrik. 
- Pengendara tidak puas dengan motor keluaran 

pabrik. 
- Pengendara mulai menuangkan ide untuk 

memodifikasi motor. 
- Contoh ciri khas dari motor-motor Chopper 

secara umum mempunyai keunikan tersendiri 
yaitu mempunyai sudut kemudi yang agak 
menjulur kedepan, design tangki minimalis, 
penggunaan roda belakang lebih gendut 
dibanding depan, suspensi belakang rigid, jok 
bertema egois “single seater”, dan design rangka 
belakang merapat. 

 
1.4. Metode Penelitian 

 
Adapun metodologi penelitian yang dilakukan 

dalam penelitian ini adalah : 
1. Studi Pustaka 
 Mempelajari buku-buku dan referensi-referensi 

yang berkaitannya dengan pembuatan laporan 
ini. 

2. Studi Sistem 
 Mempelajari dan membandingkan beberapa 

perangkat lunak aplikasi interaktif yang akan 
digunakan untuk mendukung landasan teori 
juga analisis dan perancangan. 

3.    Pembangunan Sistem  
 Menggunakan tahapan dari metode Perancangan 

dan Pembangunan Sistem Multimedia 
Interaktif. Adapun tahapan-tahapan dalam 
pembangunan sistem yaitu, kebutuhan sistem, 
pertimbangan perancangan, implementasi dan 
terakhir adalah evaluasi. Untuk lebih jelasnya 
dapat dilihat pada gambar 1 berikut: 
 

 
 

Gambar 1 
Siklus Perancangan dan Pembangunan Sistem 
Multimedia  
 
 
2. PERANCANGAN SISTEM 

 
2.1. Data Flow Diagram 

Diagram aliran data (DFD) merepresentsikan 
gambaran dari aliran data, dari satu proses ke proses 
yang lainnya dalam suatu perangkat lunak yang akan 
dibangun. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gambar 2 
Diagram Konteks 
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Gambar 3 
. DFD Level 1 

 
2.2. Struktur Link 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar. 4 
 Struktur Link 

 
Keterangan Struktur Link : 
1.  Halaman Intro 

Halaman yang berisi video mengenai sepeda    
motor yang telah dimodifikasi. Terdapat tombol 
mulai modifikasi yang dihubungkan dengan 
prompt window. 

 

 
 
2.   Halaman Registrasi 

Halaman yang ditujukan untuk mengisi data 
terlebih dahulu     sebelum memodifikasi motor.  

3. Halaman Desain 
Halaman yang berfungsi untuk memilih sasis   
yang diinginkan. 

4.    Halaman Build 
Halaman dimana pengguna mulai memodifikasi 
sepeda motor yang diinginkannya. Paada 
halaman ini terdapat pilihan komponen dan 
tombol yang disambungkan ke halaman contoh 
dan desain corak. 

5.    Halaman Contoh  
Halaman yang hanya menunjukkan contoh dari 
sepeda motor yang telah dimodifikasi menurut 
sasis yang telah dipilih. 

6.    Halaman Pilih Warna 
Halaman untuk memberi warna pada 
komponen. 

 
2.3. Basis Data 

Basis data yang digunakan untuk pembangunan 
aplikasi ini menggunakan xml. Untuk membuat 
basis data yang berbasis xml dibutuhkan bahasa 
pemograman pendukung yang menggunakan php.  

Data yang disimpan didalam basis data antara 
lain : 

o Komponen sepeda motor. 
o Data registrasi user. 
Untuk perancangan menu pemilihan komponen, 

penulis menggunakan XML sebagai data external 
atau disebut virtual database . Disebut virtual 
database karena XML tidak mempunyai struktur 
tabel, query, field ataupun primary key  untuk media 
penyimpanan. Dimana apabila ada penambahan 
menu komponen baru, operator dapat mengup-date 
secara langsung. 

Berikut struktur perancangan menggunakan XML : 

Tabel  1 
Struktur Perancangan XML 

No Data Store Field 
1 Registrasi o Nama 

Panggilan 
o Nama Lengkap 
o Tanggal Lahir 
o No. KTP 
o No. SIM 
o Nama 

Club/Grup 
2 Komponen o Saringan 

Udara.swf 
o Rem 

Cakram.swf 
o Mesin.swf 
o Knalpot.swf 

Halaman Build 

Halaman 
Register 

Halaman  
Desain

Halaman  
Pilih 

Warna

Halaman contoh 
desain 

Halaman Intro 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2012, STMIK - STIKOM Bali 23-25 Pebruari 2012 

1582 
 

o Sepatbor.swf 
o Garpu/Sock.swf 
o Step.swf 
o Sasis.swf 
o Tangki 

Bensin.swf 
o Setang.swf 
o Lampu.swf 
o Tangki Oli.swf 
o Sadel/Jok.swf 
o Roda.swf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar. 5 
Struktur Perancangan XML 

 
 

2.4. Perancangan Interface 

Perancangan interface dibutuhkan guna memberikan 
gambaran aplikasi yang akan dibangun. Dalam 
perancangan interface ini terdapat enam halaman 
yang dirancang, antara lain : 

Tabel 2. 
Perancangan Interface 

Halaman Keterangan 
Halaman intro  video pembukaan 

dengan durasi 30 
detik mengenai 
hasil dari sepeda 
motor yang telah 
dimodifikasi 

 Gambar latar 
berupa sepeda 
motor 

 Terdapat tulisan 
mengenai 
modifikasi sepeda 
motor 

 Tombol navigasi 

 
 

terdiri dari : 
o Tombol memulai 

modifikasi 
 

Halaman Register 

 
 

 Judul Registrasi 
 Gambar latar 

berupa sepeda 
motor 

 Terdapat 2 tombol 
navigasi, terdiri 
dari : 
o Tombol Reset 
o Tombol Simpan 

Data 
 

Halaman Desain 

 

 Judul Pilih Sasis 
 Gambar latar 

terdapat gambar 
bengkel 

 Terdapat tulisan 
pilih sasis yang 
diinginkan dan teks 
penjelasan tentang 
sasis yang dipilih 

 Terdapat animasi 
slider frame 
chooser dengan 
tombol navigasi 
untuk memilih sasis 
ke kiri atau ke 
kanan 

 Tombol pilih sasis 
ini untuk proses ke 
halaman build 

Halaman Build  Judul Build 
 Gambar latar 

terdapat gambar 
bengkel 

 Terdapat gambar 
dan tulisan di 
window sebelah 
kanan yang 
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berfungsi 
menjelaskan setiap 
komponen yang 
dipilih 

 Terdapat gambar 
motor yang akan 
dimodifikasi berada 
di tengah window 

 Terdapat macam-
macam gambar 
komponen yang 
dipilih, berada 
disebelah bawah, 
dengan cara 
pemilihan slider. 

 
 

halaman Contoh Desain 

 

 Judul Contoh 
 Gambar latar 

terdapat gambar 
bengkel 

 Terdapat gambar 
contoh motor yang 
telah dimodifikasi 
di bagian tengah. 

 Terdapat tombol 
keluar, untuk 
keluar dari 
halaman contoh 

 
Halaman Pilih Warna 

 
 
 
 

 Judul Pilih Warna 
 Gambar latar 

terdapat gambar 
bengkel 
 Terdapat 
gambar dan tulisan 
di window sebelah 
kanan yang 
berfungsi 
menjelaskan setiap 
komponen yang 
dipilih 

 Terdapat gambar 
komponen yang 
akan di beri warna 
di bagian tengah 
window 

 
 
3. KESIMPULAN DAN SARAN 

 
3.1. Kesimpulan 

1. Aplikasi simulasi sepeda motor ini dapat 
mempermudah mendesain sepeda motor yang 
akan di modifikasi. 

2. Aplikasi simulasi sepeda motor ini, dibuat 
dan dirancang menggunakan software 
pendukung, diantaranya menggunakan 
software Adobe Photoshop, Macromedia 
flash, php, dan xml sebagai visual 
databasenya. 

3. Aplikasi ini sangat berguna untuk para 
modifikator, sehingga apabila terjadi 
kesalahan perancangan modifikasi, maka 
perancangan modifikasi dapat di ubah dengan 
selera modifikasi sendiri sehingga para 
modifikator menyelesaikan kendala saat 
memodifikasi sepeda motornya. 

4. Para modifikator dapat memilih aliran 
modifikasi dan memilih komponen – 
komponen yang dibutuhkan saat 
memodifikasi motor Harley Davidson. 
Sehingga para pemilik atau modifikator akan 
puas dengan hasil modifikasinya. 

5. Untuk pewarnaan, sementara menggunakan  
warna dominan. Karena untuk gradasi warna 
masih sulit untuk menggabungkan warna 
dominan. 

 
3.2.   Saran 

Adapun saran yang dapat dikemukan oleh 
penulis untuk kedepan yang dapat digunakan 
sebagai pengembangan adalah sebagai berikut: 
1. Pada image 2D hasil modifikasi dapat di 

kembangkan menjadi 3D. 
2. Pada saat penyimpanan hasil modifikasi, 

hasil yang disimpan hanya sepeda 
motornya saja tanpa background. 

3. Harga perbagian komponen ditampilkan 
pada saat pemilihan . 

4. Pada saat pemanggilan file, data pengguna 
ditampilkan di halaman build.  

5. Penambahn aliran modifikasi sangat 
dibutuhkan. 
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Abstrak 

Enigma encryption merupakan sebuah metode algoritma kriptografi klasik yang berfungsi untuk mengenkripsi 
dan deskripsi setiap karakter suatu pesan data. Semua algoritma klasik termasuk kedalam sistem kriptografi 
simetri dan digunakan jauh sebelum kunci publik ditemukan. Aplikasi ini dibangun dan dikembangkan suatu 
modul aplikasi sistem enkripsi data dengan menggunakan metode algoritma enigma yang diterapkan pada 
Digital Voting System dengan tujuan menambahkan dan  meningkatkan keamanan dan kerahasiaaan data  yang 
akan dikirim dari client ke  database server sehingga aman dari proses pencurian dan penyadapan data. 
Metodologi sistem yang digunakan adalah fountain model dengan menggunakan UML sebagai tools karena UML 
mendukung OOAD (Object-Oriented Analysis/Design) dengan satu bahasa yang konsisten untuk menentukan, 
visualisasi, mengkontruksi, dan mendokumentasikan artifact yang terdapat dalam sistem software. Sedangkan 
dalam pengimplementasian Sistem ini dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan DBMS 
MySQL, Apache sebagai web server dengan protokol menggunakan HTTPS. Aplikasi ini menggunakan metode 
enkripsi algoritma enigma pada digital voting system ini, dengan output yang berbentuk plainteks bertipe data 
string secara rahasia dan aman.  
 
Kata Kunci :  Algoritma, Enigma, Enkripsi, Digital Voting 
 
 
1. Pendahuluan  
1.1. Latar Belakang 

Masalah keamanan dan kerahasiaan data 
merupakan salah satu aspek penting dari suatu 
sistem informasi. Dalam hal ini, sangat terkait 
dengan betapa pentingnya informasi tersebut dikirim 
dan diterima oleh yang berkepentingan. Misalnya 
jika kita bertukar pesan atau informasi dengan orang 
lain, maka kita ingin pesan yang dikirim sampai ke 
pihak yang dituju dengan aman, karena suatu 
informasi atau pesan tidak akan berguna lagi apabila 
di tengah jalan informasi itu disadap, dibajak 
ataupun hilang oleh orang yang tidak berhak. 
Apalagi seiring dengan semakin pesatnya 
perkembangan teknologi IT pada jaman sekarang 
ini, semakin bertambah pula kejahatan dalam hal 
keamanan dan kerahasiaan data pada sistem 
informasinya, misalnya adanya hacker dan cracker, 
adapula dalam istilah kriptografi yaitu adanya 
eavesdropper (penyadapan) dan kriptanalis. 
Sehingga perlunya suatu teknik yang dapat 
menanggulangi masalah keamanan dan kerahasiaan 
tersebut yaitu dengan membangun suatu metode 
enkripsi salah satunya yaitu dengan metode 
algoritma enigma. 

Algoritma enigma merupakan salah satu 
teknik enkripsi dari metode kriptografi, yang mana 
prinsip dasar dari algoritma enigma adalah dengan 
merubah suatu data yang bisa dimengerti menjadi 
data yang tidak bisa dimengerti (tidak terbaca) salah 
satunya dengan menggunakan metode rotor, 
sehingga  dalam proses enkripsinya sangat rumit. 
Metode algoritma enigma ini sangat berguna apabila 
diterapkan pada suatu sistem yang mementingkan 
dalam hal keamanan dan kerahasiaan data, salah 
satunya pada aplikasi Digital Voting System. Digital 
Voting System (DVS) merupakan bagian dari sistem 
e-voting yang mana digunakan pada proses kegiatan 
Pemilu Presma di lingkungan Keluarga Mahasiswa 
Universitas Widyatama (KM UTAMA). Aplikasi ini 
berfungsi untuk proses pengumpulan suara secara 
digital dengan menggunakan perangkat elektronik, 
dan dalam penerapannya aplikasi ini berbasis 
jaringan intranet dengan dilapisi sistem keamanan 
menggunakan Virtual Private Network (VPN) 
sehingga dalam proses pengumpulan suaranya cepat, 
aman, dan maksimal.  

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan 
pada aplikasi Digital Voting System tersebut yaitu 
belum adanya pembuatan sistem enkripsi untuk data 
vital dalam database servernya, sehingga  

No Makalah : 397
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dimungkinkan kedepannya bisa menjadi masalah 
karena bisa saja dijadikan celah juga ancaman 
terhadap keamanan dan kerahasiaan data sistem 
aplikasi tersebut. Dengan demikian berdasarkan 
masukan dan saran dari pengembang Digital Voting 
System sebelumnya, maka diperlukan penerapan dan 
pengimplementasian suatu metode enkripsi. Salah 
satunya metode yang akan digunakan yaitu dengan 
metode algoritma enigma pada aplikasi Digital 
Voting System ini, karena dapat digunakan untuk 
menambahkan dan melengkapi sistem keamanannya.  
1.2. Maksud dan Tujuan 

Maksud dari pembuatan penelitian ini yaitu 
untuk mempelajari, memahami, dan membangun 
teknik enkripsi dengan menggunakan metode 
algoritma enigma yang kemudian 
diimplementasikan pada aplikasi Digital Voting 
System. 

Adapun tujuan yang diinginkan dari penelitian 
ini adalah: 
1. Mengimplementasikan suatu sistem enkripsi 

untuk data penting dengan algoritma enigma. 
2. Menambahkan dan mengimplementasikan 

metode enkripsi algoritma enigma pada 
aplikasi Digital Voting System. 

3. Menjaga keamanan dan kerahasiaan data pada 
aplikasi Digital Voting System dengan 
menggunakan metode enkripsi algoritma 
enigma. 
 

2. Landasan Teori 
2.1. Kriptografi 

Kriptografi (cryptography) berasal dari bahasa 
Yunani: “cryptos” artinya “secret” (rahasia), 
sedangkan “graphein” artinya “writing” (tulisan). 
Jadi kriptografi berarti “secret writing” (tulisan 
rahasia). Ada beberapa definisi kriptografi yang 
telah dikemukakan di dalam literatur. Definisi yang 
dipakai di dalam buku-buku yang lama (sebelum 
tahun 1980-an) menyatakan bahwa kriptografi 
adalah ilmu dan seni untuk menjaga kerahasiaan 
pesan dengan cara menyandikannya ke dalam 
bentuk yang tidak dapat dimengerti lagi maknanya. 
Definisi ini mungkin cocok pada masa lalu dimana 
kriptografi digunakan untuk keamanan komunikasi 
penting seperti komunikasi dikalangan militer, 
diplomat, dan mata-mata. Namun saat ini kriptografi 
lebih dari sekedar privacy , tetapi juga untuk tujuan 
data integrity, authentification, dan non-repudiation. 
[MUN06] 

  Kriptologi 

Kriptanalisis 
(ilmu dan seni untuk memecahkan 

chiperteks) 

Kriptografi 
(ilmu dan seni untuk menjaga 

keamanan pesan) 

 

Gambar 1. Cabang Bidang Ilmu Kriptologi [12] 

2.1.1.Algoritma Simetris[12] 

Algoritma simetris (symmetric algorithm) adalah 
suatu algoritma dimana kunci enkripsi yang digunakan 
sama dengan kunci dekripsi sehingga algoritma ini 
disebut juga sebagai single-key algorithm. Istilah lain 
dalam algoritma simetris yaitu kunci privat (private-
key). 

 
Gambar 2.  Diagram proses enkripsi dan dekripsi algoritma 

simetris [12] 
Sebelum melakukan pengiriman pesan, 

pengirim dan penerima harus memilih suatu suatu 
kunci tertentu yang sama untuk dipakai bersama, dan 
kunci ini haruslah rahasia bagi pihak yang tidak 
berkepentingan sehingga algoritma ini disebut juga 
algoritma kunci rahasia (secret-key algorithm). 
Contoh algoritma : TwoFish, Rijndael, Camellia, DES, 
Blowfish, Enigma, dll. 
2.1.2 Algoritma Asimetris[12] 

Algoritma asimetris (asymmetric algorithm) 
adalah suatu algoritma dimana kunci enkripsi yang 
digunakan tidak sama dengan kunci dekripsi. Pada 
algoritma ini menggunakan dua kunci yakni kunci 
publik (public key) dan kunci privat (private key). 
Kunci publik disebarkan secara umum sedangkan 
kunci privat disimpan secara rahasia oleh si 
pengguna. Walau kunci publik telah diketahui namun 
akan sangat sukar mengetahui kunci privat yang 
digunakan. 

 
Gambar 3. Diagram proses enkripsi dan dekripsi 

algoritma asimetris [12] 
Pada umumnya kunci publik (public key) digunakan 
sebagai kunci enkripsi sementara kunci privat 
(private key) digunakan sebagai kunci dekripsi. 

2.2. Teknik Enkripsi [5]  
Teknik enkripsi digunakan untuk mengamankan 
komunikasi dan penyimpanan data, khususnya 
credential untuk otentikasi dan pengiriman 
informasi sensitif. Teknik ini digunakan diberbagai 
lapisan sistem informasi seperti sistem operasi, 
aplikasi, sistem berkas, dan sistem protokol 
komunikasi. Sebuah organisasi harus menerapkan 
teknik enkripsi untuk menanggulangi resiko 
kebocoran dan penyalahgunaan informasi yang 
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sensitif di dalam ruang penyimpanan ataupun 
pengiriman. Implementasi enkripsi harus 
memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 
a. Kekuatan enkripsi harus memadai untuk 

melindungi informasi dari pengungkapan. 
b. Praktek manajemen kunci enkripsi yang 

efektif. 
c. Kehandalan dari teknik enkripsi. 
d. Perlindungan yang memadai untuk pihak-pihak 

yang melakukan komunikasi enkripsi. 
2.3. Enkripis Enigma 
 Enkripsi enigma atau enigma encryption  
merupakan suatu metode yang terkenal untuk 
konstribusinya pada waktu PD II bagi pihak Jerman. 
Waktu itu dikembangkan suatu metode yang disebut 
dengan mesin enigma. Metode ini kerjanya 
berdasarkan pada sistem 3 rotor yang menggantikan 
huruf dalam ciphertext  kedalam huruf plaintext. 
Rotor ini akan berputar dan menghasilkan hubungan 
antar huruf yang satu dengan huruf yang lain (proses 
subtitusi).  
2.3.1. Profil Enigma 
 Sebelum membahas profil mesin enigma perlu 
diketahui bahwa banyak varian dari mesin ini. Hasil 
pengkodean dari satu model mesin enigma tidak 
dapat diterjemahkan dengan menggunakan model 
mesin enigma yang lainnya. Pada tulisan ini 
digunakan mesin enigma model M3. Mesin enigma 
ini terdiri dari keyboard dengan 26 huruf, papan 
lampu dengan 26 huruf, 3 set roda rotor, sebuah 
reflektor dan sebuah plugboard. 

 
Gambar 4. Rangkaian mesin Enigma M3 [1] 

 
 Huruf-huruf diacak oleh 3 set rotor, dimana 
tiap rotor memiliki 26 kontak pada kedua sisi. Tiap 
kontak pada satu sisi disambungkan ke sebuah 
kontak pada sisi lain dengan rotor yang berbeda dan 
susunan huruf antar rotor dalam formasi yang acak. 
Untuk tiap huruf yang ditekan pada keyboard, roda 
rotor paling kanan akan diputar satu huruf, 
menghasilkan pemetaan yang berbeda untuk koneksi 
yang ada di dalam. Sebuah rotor memiliki satu atau 
lebih Notches yang berakibat pada rotor berikutnya 
akan mengalami pergeseran satu posisi. Hal ini akan 
menghasilkan pengkodean yang berbeda untuk tiap 
huruf yang ditekan pada keyboard. Keyboard terdiri 
dari 26 tombol, diberi nama A hingga Z. Apabila 
sebuah tombol ditekan, katakanlah huruf Q, Rotor 
akan berputar pada satu posisi baru dan kontaknya 

tersambung. Kemudian diikuti mengalirnya arus. 
Sambungan dari 26 tombol disambungkan ke sebuah 
roda tetap yang disebut dengan Stator atau 
Entrittswalze (ETW). Urutan tombol yang 
disambungkan ke 26 kontak pada ETW bervariasi 
untuk tiap model mesin enigma. Setelah 
meninggalkan ETW, arus masuk ke rotor paling 
kanan sesuai dengan posisi tangan kanan. 
Sambungan dalam dari rotor akan men-translate ke 
kontak posisi kiri dari rotor yang sama, dan 
dilanjutkan seterusnya ke rotor yang lain. Posisi 
paling kiri dari rotor adalah Reflektor atau 
Umkehrwalze (UKW). Reflektor ini akan 
mengirimkan arus kembali ke roda rotor, tetapi kali 
ini arus mengalir dari kiri ke kanan, sampai tiba di 
ETW kembali. Dari ETW arus menuju papan lampu 
yang ditunjukkan oleh huruf lampu yang menyala. 
Ini terlihat bahwa dalam rancangan ini sebuah huruf 
tidak pernah dikodekan dengan huruf yang sama 
dengan huruf asal. Sebelum mulai dioperasikan 
untuk proses penyandian, kondisi set up awal mesin 
enigma harus diketahui kedua belah pihak. Ini 
berarti urutan roda Rotor (Walzenlage) perlu 
diketahui sesuai pengoperasian awal untuk tiap 
Rotor (Grundstellung). Agar lebih rumit, tiap rotor 
harus memiliki gelang indeks yang dapat diatur yang 
menggerakkan kontak terlepas dari roda huruf. Ini 
disebut dengan pengaturan gelang (Ringstellung). 
Supaya lebih rumit lagi, beberapa model Enigma 
yang lain dilengkapi sebuah plugboard 
(Steckerbrett) agar huruf-huruf dapat ditukar 
posisikan. Varian enigma untuk angkatan laut (M3 
dan M4) dilengkapi dengan sebuah plugboard 
(Steckerbrett) agar tiap pasangan huruf dapat ditukar 
posisikan. Jika sepasang kabel diperuntukkan untuk 
huruf G dan P, kedua huruf ini akan akan ditukar 
posisikan. Karena terdapat 26 karakter maka secara 
teoritis maksimum kabel yang dibutuhkan sebanyak 
13 pasang. Kebanyakan mesin enigma menggunakan 
lebih sedikit kabel (10 atau 11 kabel). Sebagai 
catatan untuk tiap jumlah kabel yang digunakan, 
dimulai dari tanpa nomor sampai dengan nomor 13, 
memberikan peningkatan permutasi yang mungkin 
dilakukan. Seperti diketahui Steckerbrett 
disambungkan antara keyboard dan ETW, huruf 
yang dikodekan akan terus melewati stacker yang 
akan dipetakan dua kali. Hal ini untuk mencegah 
sebuah huruf dikodekan ke dalam huruf itu sendiri. 
2.3.2. Rahasia Mesin Enigma 

Pada dasarnya enigma mempunyai 3 rahasia dasar 
untuk enkripsi dan dekripsi pesan, diantaranya 
adalah:[1] 
1. Koneksi internal mesin: Mayoritas sistem 

militer untuk merahasiakan algoritma enkripsi 
mesin enigma. Diperkirakan jumlah koneksi 
internal mencapai 3x10114 dan hanya 
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ditemukan melalui analisis matematika atau 
dengan salinan mesin. 

2. Kunci harian: Seting mesin ditentukan oleh 
tabel kunci harian yang didistribusikan oleh 
seorang kurir kepada semua unit militer dengan 
menggunakan enigma. 

3. Kunci pesan: Untuk mencegah serangan 
dibutuhkan kunci pesan yang identik dengan 
initiation vetor (IV) pada kode moderen. 

2.3.3. Mekanisme dan Prinsip Dasar  Algoritma 
Enigma 

Mekanisme yang digunakan Algoritma 
Enigma untuk enkripsi dan dekripsi pesan 
sangat rumit. Enigma menggunakan sistem 
rotor untuk membentuk huruf cipherteks yang 
berubah-ubah. Setiap rotor mempunyai 26 pin 
masukan dan keluaran untuk 26 huruf (huruf 
alpabet A-Z). Apabila algoritma yang 
digunakan menggunakan 3 rotor, berarti 
terdapat 26 x 26 x 26 = 17576 kemungkinan 
huruf cipherteks sebagai peganti huruf 
plainteks sebelum terjadi perulangan urutan 
cipherteks. 
  Prinsip dasar dari algoritma enigma disini 
dapat diilustrasikan dengan menggunakan 3 
buah rotor. Rotor paling kanan disebut fast 
rotor karena setiap kali satu huruf selesai 
disubtitusi ia berputar sejauh satu huruf. Rotor 
kedua disebut medium rotor berputar satu huruf 
setelah fast rotor selesai melakukan satu 
putaran penuh (26 huruf). Dan rotor ketiga slow 
rotor berputar satu huruf setelah medium rotor 
selesai melakukan satu putaran penuh (26 
huruf). Berikut ilustrasi yang diperlihatkan 
dalam gambar di bawah ini. 

 
 

 

Gambar 5. Cara Kerja Tiga Buah Rotor [16] 

Proses subtitusi dimulai dari rotor slow 
rotor, ketika huruf A ditekan sinyal elektrik 

diteruskan ke pin masukan 24, ke pin luaran 24. 
Kemudian pin luaran 24 ke pin masukan rotor 
medium rotor pada posisi yang sejajar yaitu pin 24, 
terus ke pin luaran 24. Kemudian pin luaran 24 ke 
pin masukan rotor fast rotor pada posisi yang sejajar 
yaitu pin 18, terus ke pin luaran 18. Pada posisi pin 
18 huruf cipherteks yang dihasilkan adalah huruf B. 
Jadi huruf A disubtitusikan oleh ketiga buah rotor ini 
menjadi huruf B. 

Perhatikan setelah penekanan huruf A 
selesai, rotor ketiga berputar satu huruf ke bawah 
sehingga pin masukan dan pin keluaran mengalami 
perubahan (gambar 16). Setelah 26 huruf plainteks, 
rotor kembali ke posisi awal dan sistem 3 rotor 
tersebut menghasilkan cipher substitusi alfabet-
majemuk dengan periode 26. Posisi awal ketiga 
buah rotor dapat diubah sesuai keinginan dan posisi 
awal ini merupakan kunci enkripsi. 

2.3.4. Teknik pengiriman E-voting 
Pengiriman E-voting dapat dilakukan dengan 

berbagai metoda atau dengan berbagai perangkat 
elektronik yang menjadi sarana 
pendukungnya.seperti contoh  dibawah ini. Dalam 
gambar dibawah ini adalah ilutrasi  pengiriman E-
voting dengan multi flatform artinya dengan sarana/ 
divice yang berbeda. 

Ilustrasi pengiriman e-voting antara lain 
berdsarkan gambar di atas: 
1. Memberikan suara melalui Internet 
2. Memberikan suara melalui telepon seluler 
3. Memberikan suara melalui sms. 
4. Memberikan suara melalui TV, menggunakan 

remote control TV. 
5. Memberikan suara melalui Surat, dikirim 

melalui POST. 
6. Memberikan suara melalui kios atu bilik suara. 

 
3. Analisis 
3.1 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan 
yang diangkat pada uraian di atas, terdapat beberapa 
identifikasi masalah yaitu sebagai berikut: 
1. Belum adanya sistem enkripsi untuk data 

penting dalam database server pada aplikasi 
Digital Voting System. 

2. Rumitnya metode algoritma enigma yang mana 
menjadikan teknik enkripsinya kuat sehingga 
baik apabila diimplementasikan, dan jarangnya 
pengimplementasian metode enigma yang 
aplikatif (terdapat studi kasusnya), seperti 
diaplikasikan terhadap Digital Voting System. 

3. Perlunya menjaga keamanan dan kerahasiaan 
data pada aplikasi Digital Voting System.  

 

[a] Gambar Rotor 
ketika menekan tombol 

“A” 

[b] Gambar Rotor 
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3.2 Hasil Analisis 
Berdasarkan hasil identifikasi, analisis sitstem, dan 
permasalahan-permasalahan yang muncul di atas, 
maka untuk hasil analisisnya adalah sebagai berikut: 
1. Perlunya penerapan modul aplikasi sistem 

enkripsi untuk diterapkan di sistem database 
server pada aplikasi Digital Voting System 
tersebut untuk menambahkan sistem 
keamananya. 

2. Teknik enkripsi yang akan diterapkan harus 
kuat dalam sistem enkripsinya, yaitu salah 
satunya dengan menggunakan  metode enkripsi 
algoritma enigma sehingga bisa lebih menjaga 
keamanan dan kerahasiaan datanya. 

3. Selain mengunakan teknik enkripsi enigma 
untuk mengamankan data yang dikirim ke 
database server, juga bisa ditunjang dengan 
menggunakan  protokol https hanya pada 
proses request pada halaman web browser-nya 
dari clent ke server, untuk lebih menjamin 
keamanan dan kerahasiaan datanya sehingga 
LUBER dan JURDIL tetap terjaga. 

 
3.3 Deskripsi Kunci (private-key) 

Dalam proses pembuatan enkripsi data metode 
yang dipakai adalah algoritma enigma, dimana 
metode ini merupakan metode algoritma enkripsi 
simetris. Algoritma simetris merupakan algoritma 
dimana kunci enkripsi yang digunakan sama dengan 
kunci dekripsi sehingga algoritma ini disebut juga 
sebagai single-key algorithm. Kunci atau key yang 
digunakan dalam metode ini yaitu kunci privat (private-
key).  Nilai private-key diambil dari posisi awal nilai 
ketiga buah rotor yang digunakan dalam proses 
algoritma enigmanya. Juga posisi awal rotor tersebut 
bisa diubah sesuai keinginan guna untuk penerpan 
private-key untuk waktu yang bergantian. 

 
Gambar 6. Proses Enkripsi/Dekripsi Data Voting 

 
3.4 Deskripsi Proses Enkripsi Algoritma 

Enigma 
a. Proses Enkripsi 

Setelah private-key dipasang yaitu A-A-A, 
proses selanjutnya adalah mengenkripsi data yang 
akan diacak menjadi ciphertext, contoh  data yang 
akan disini adalah angka “0” untuk lebih jelasnya 
lihat gambar dibawah ini. 

 
Gambar 7. Tahap Awal Proses Enkripsi 

 Gambar diatas menjelaskan proses 
pengenkripsian angka “0” yang mana setelah data 
plaintext “0” dimasukan melalui stator, kemudian 
disubtitusikan ke rotor I, rotor II, rotor III dan 
sampai di reflector data tersebut dikembalikan lagi 
(dipantulkan) dan disubtitusikan lagi hingga sampai 
kembali lagi ke stator dan menghasilkan data 
ciphertext yaitu huruf “C”. Adapun alur prosesnya 
yaitu : 
0=0→P→P→L→L→P→P→I→I→I→I→X→X→
M→M→C = C 
Perhatikan setelah angka 0 dimasukan, sebelumnya 
rotor I telah mengalami pergeseran 1 langkah ke atas 
sehingga kuncinya berubah menjadi “B-A-A” dan 
proses enkripsi selesai. 
b. Proses Dekripsi 

Setelah private-key dipasang yaitu A-A-A, 
mengdekripsi data yang akan dijadikan plaintext 
kembali, contoh  “C” yang mana “C” merupakan 
data hasil enkripsi pada contoh sebelumnya,  

 
Gambar 8 Proses Dekripsi 

Gambar diatas menjelaskan proses 
pendekripsian huruf “C” yang mana prosesnya 
hampir sama dengan proses enkripsi, setelah data 
ciphertext “0” dimasukan melalui stator, kemudian 
disubtitusikan ke rotor I, rotor II, rotor III dan ketika 
sampai di reflector data tersebut dikembalikan lagi 
(dipantulkan) dan disubtitusikan lagi hingga sampai 
kembali lagi ke stator dan menghasilkan data 
plaintext yaitu huruf “C”. Adapun alur prosesnya 
yaitu : 
C=C→M→M→X→X→I→I→P→P→P→P→L→
L→P→P→0 = 0 
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Perhatikan setelah “C” dimasukan, sebelumnya rotor 
I telah mengalami pergeseran 1 langkah ke atas 
sehingga kuncinya berubah menjadi “B-A-A” dan 
proses dekripsi selesai. 
 
4. Perancangan Sistem 

Tabel 1.  Perancangan  Struktur Data Enigma 
Nama  

Variabel 
Tipe 
Data 

Nilai Keterangan 

Plaintext String NIM 
Mahasiswa 
(voter) 

Data yang akan di 
enkripsi /dekripsi 

Suara voter 
Stator String ABCDEFGHIJ

KLMNOPQRS
TUVWXYZ012
3456789@#$ 

Posisi awal proses 
enigma yang 
bernilai tetap 

Rotor I String E0KMF1LGD7
Q2VZNTO3W
Y8H4XU5SPA
6IBR9CJ@#$ 

Rotot I untuk 
proses translet data 
yang akan di 
enkripsi/dekripsi 

Rotor II String A1JD5KSIR2U
X4BLH3W0T
MCQ6GZNP7
YF8VO9E@#$ 

Rotot II untuk 
proses translet data 
yang akan di 
enkripsi/dekripsi 

Rotor III String 1BD2FHJ9LC3
PRT4XVZ8NY
5EIWGAK6M
US70QO@#$ 

Rotot III untuk 
proses translet data 
yang akan di 
enkripsi/dekripsi 

Rotor IV String 0123456789EK
MFLGDQVZN
TOWYHXUSP
AIBRCJ@#$ 

Rotot IV untuk 
proses translet data 
yang akan di 
enkripsi/dekripsi 

Rotor V String 123456789AJD
KSIRUXBLH
WTMCQGZNP
YFVOE0@#$ 

Rotot V untuk 
proses translet data 
yang akan di 
enkripsi/dekripsi 

Reflektor  String YRUHQSLDP
XNGOKMIEB
FZCWVJAT01
23456789@#$ 

Untuk 
mengembalikan 
data yang telah 
ditranslet melalui 
rotor, menuju 
strator dan 
menghasilkan data 
enkripsi/dekripsi 

 
5. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat 
ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Sistem enkripsi yang dengan menggunakan 

metode enkripsi algoritma enigma sebagai 
sistem keamanan tambahan, dimana metode ini 
akan mengenkripsi/dekripsi menggunakan 
kerja rotor dan logika algoritma enigma yang 
telah dikembangkan, setiap data penting yang 
telah dikirim dari client ke database server. 

2. Metode enkripsi algoritma enigma meskipun 
dalam prosesnya metode ini diterapakan hanya 
pada server tetapi dapat mengenkripsi data dari 
client yang berbentuk ciphertext kemudian 
dapat didekripsi kembali menjadi data plaintext 
pada servernya. 

3. Metode enkripsi algoritma enigma dapat 
menjaga keamanan dan kerahasiaan data pada 
aplikasi Digital Voting System. 
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Abstrak 

Penjadwalan perkuliahan yang ada pada sebuah perguruan tinggi harus dilakukan dengan sebaik mungkin. 
Penjadwalan penggunaan ruang kuliah dan fasilitas lainnya yang untuk mendukung proses perkuliahan yang 
dalam jumlah banyak dan dilakukan secara manual maka akan membutuhkan waktu yang cukup lama dengan 
tingkat akurasi yang rendah. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, proses penyusunan jadwal 
perkuliahan secara terkomputerisasi  dengan memanfaatkan metode compact Genetic Algorithm (cGA). Dengan 
penyusunan secara terkomputerisasi ini, maka proses penyusunan jadwal perkuliahan akan lebih cepat. 
Penerapan metode yang digunakan juga menggunakan beberapa kriteria untuk melakukan proses penghitungan, 
di mana kriteria tersebut sesuai dengan keadaan sesungguhnya. Pengembangan aplikasi penjadwalan dengan 
menggunakan metode compact Genetic Algorithm (cGA) dapat diterapkan guna mempercepat proses pengolahan 
penjadwalan perkuliahan dan dapat menangani masalah bentrok ruang dan waktu antar kelas. 
 
Kata Kunci : Penjadwalan, compact Genetic Algorithm. 
 
 
1. Pendahuluan  
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
 

Perkembangan teknologi yang pesat pada saat 
ini menjadikan dimensi ruang dan waktu seolah-olah 
menjadi sangat sempit. Pada saat ini komputer 
merupakan kebutuhan yang umum yang terdapat 
dalam sebuah perusahaan/instansi. Di dalam sebuah 
perusahaan/instansi, akan terdapat banyak hal yang 
menjadi lebih efisen dengan menggunakan sistem 
yang terkomputerisasi. 

Adanya keterbatasan di dalam proses 
pengolahan penjadwalan akan berpengaruh besar 
terhadap kelancaran mekanisme kegiatan yang 
terkait di dalamnya. Instansi pendidikan, seperti 
layaknya universitas juga sering kali memiliki 
masalah dari segi pengolahan penjadwalan 
perkuliahan sehingga kegiatan belajar mengajar 
tidak dapat berjalan dengan lancar yang dikarenakan 
proses penjadwalan perkuliahan tersebut dilakukan 
dengan tidak teratur. Selain itu, proses pengolahan 
penjadwalan perkuliahan yang dilakukan dengan 
tidak teratur mengakibatkan bentrok ruang dan 
waktu yang sama antar angkatan maupun jurusan 
dari fakultas-fakultas yang ada sehingga kegiatan 
belajar mengajar tidak dapat berjalan dengan lancar. 

Hingga saat ini, proses penjadwalan ruang 
kuliah masih dilakukan dengan melewati banyak 
proses yang ada, seperti pengolahan terhadap 
banyaknya masukan yang berupa jadwal kuliah dari 

jurusan dan fakultas yang terlibat dalam proses 
penjadwalan perkuliahan. Dengan melakukan proses 
tersebut, maka bagian Biro Akademik Administrasi 
(BAA) akan membutuhkan waktu yang cukup lama.  

Bagian BAA tersebut masih menggunakan 
standar lama dalam menerapkan proses penjadwalan 
perkuliahan, yaitu dengan cara proses penempatan 
ruang perkuliahan bisa ditempatkan di ruangan mana 
saja dengan kondisi ruangan yang akan dipakai 
dalam keadaan bebas (tidak digunakan untuk 
kegiatan perkuliahan) dan juga penjadwalan 
perkuliahan tidak memperhatikan penyesuaian mata 
kuliah yang membutuhkan fasilitas pendukung, 
seperti LCD Projector, Over Head Projector (OHP), 
dan Air Conditioner (AC) di ruang perkuliahan. 
Dengan kondisi tersebut, akan mengakibatkan 
kegiatan belajar mengajar menjadi terganggu. 
 
1.2 Tujuan 
 

Tujuan yang ingin dicapai dari pembuatan 
penelitian ini adalah membangun tool penjadwalan 
perkuliahan dengan metode compact Genetic 
Algorithm ini adalah sebagai berikut : 

1) Dapat mengatasi proses penjadwalan 
perkuliahan agar tidak terjadi bentrok ruang 
dan waktu antar angkatan maupun jurusan 
dari fakultas-fakultas yang ada sehingga 
kegiatan belajar mengajar dapat berjalan 
dengan lancar. 

No Makalah : 398
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2) Dapat mempermudah proses penjadwalan 
perkuliahan dengan cepat sehingga tidak 
membutuhkan waktu yang cukup lama. 

3) Dapat mengatasi penyesuaian mata kuliah 
yang membutuhkan fasilitas pendukung, 
seperti LCD Projector, Over Head 
Projector (OHP), dan Air Conditioner (AC) 
di ruang perkuliahan. 

 
1.3 Metode Penelitian 
 

Langkah-langkah yang dikerjakan dalam 
pengembangan aplikasi penjadwalan perkuliahan ini, 
adalah sebagai berikut : 

1) Studi Literatur, yang meliputi : 
a. Teori Genetic Algorithm 
b. Teori compact Genetic Algorithm 
c. Penerapan teori compact Genetic 

Algorithm dalam permasalahan 
penjadwalan perkuliahan. 

2) Studi Sistem Berjalan, yang meliputi : 
 Mencari informasi, sistem, serta data yang 

selama ini dijalankan oleh bagian BAA 
Universitas Widyatama. Selain itu, juga 
mempelajari sistem yang telah ada pada 
bagian BAA tersebut. 

3) Pengembangan Sistem, yang meliputi : 
a. Penggunaan metode Fountain Model 

dalam pembangunan aplikasi 
penjadwalan perkuliahan. 

b. Perencanaan dan Pembuatan Perangkat 
Lunak. Proses-proses yang terjadi pada 
tahap ini, meliputi : 
i. Pembuatan kromosom dan gen-

gen yang dibutuhkan. 
ii. Pengkodean dengan metode 

compact Genetic Algorithm. 
c. Pengujian dan Analisa Perangkat 

Lunak. Proses-proses yang terjadi pada 
tahap ini, meliputi : 
i. Pengujian program yang telah 

dibuat. 
ii. Analisa hasil output dari program. 

d. Pengambilan Kesimpulan 
Proses pengambilan kesimpulan 
dilakukan dengan cara 
membandingkan hasil output program 
dengan hasil output secara manual. 

e. Penyusunan Laporan 
Proses penyusunan laporan dilakukan 
mulai dari awal sampai dengan akhir 
dari pembuatan laporan penelitian ini. 

 
2. Landasan Teori 
 
2.1 Konsep Genetic Algorithm [1] 
 

Awal dekade 1970’an John Holland 
memperkenalkan konsep dari Genetic Algorithm 

(GA). Tujuan dari konsep ini adalah menerapkan 
apa yang telah ada dilakukan oleh alam ke dalam 
komputer. Sebagai seorang ilmuwan, Holland 
memandang algoritma tersebut sebagai bentuk 
abstrak dari evolusi alam. Algoritma ini berisi 
langkah-langkah prosedur sekuensial yang 
memproses sebuah populasi kromosom buatan 
(artificial) menjadi populasi baru lainnya. Algoritma 
ini menggunakan proses seleksi “natural” dan 
teknik-teknik yang terinspirasi dari teori genetika, 
yaitu crossover dan mutasi.  

Kekuatan GA dalam menemukan solusi optimal 
telah didemonstrasikan dalam berbagai bidang 
aplikasi seperti financial, pengolahan citra, 
pengontrol pipa gas dan penjadwalan produksi. 
Belakangan ini, pemanfaatan GA semakin meluas di 
banyak program aplikasi lain seperti game 
programming dan text mining. Tujuan dari GA ini 
adalah menghasilkan populasi yang terbaik dari 
populasi awal. Sedangkan keuntungan dari GA 
adalah sifat metode pencariannya yang lebih 
optimal, tanpa terlalu memperbesar ruang pencarian, 
dan tanpa kehilangan completeness. Secara umum, 
proses dalam GA, yaitu : 

1) Membuat populasi awal dari n buah 
kromosom membentuk suatu gen. 

2) Menghitung fitness cost dari generasi 
pertama. 

3) Melakukan pengulangan proses 
regenerisasi, yaitu seleksi (memilih gen 
terbaik), crossover, mutasi, dan 
memasukkan gen hasil proses ke dalam 
generasi baru. 

4) Memproses generasi baru tersebut untuk 
proses selanjutnya. 

5) Evaluasi, apakah proses akan diulang. 
6) Kembali ke langkah b. 

 
2.2 Konsep Metode Compact Genetic Algorithm  

(CGA)[2][4] 
 
Compact Genetic Algorithm (cGA) merupakan 

salah satu dari banyak metode GA yang ada di dunia 
pada saat ini. Pemrosesan dengan menggunakan 
metode cGA ini mempunyai banyak keuntungan 
yang diantaranya, yaitu penggunaan memory yang 
lebih sedikit jika dibandingkan dengan metode GA 
biasa. Tidak semua kemungkinan perlu untuk 
disimpan, dan selain itu waktu proses yang 
dibutuhkan juga jauh lebih singkat jika 
dibandingkan dengan meode GA biasa. cGA ini 
menggunakan prinsip “kromosom yang kuat itulah 
yang akan bertahan yang kemudian didasarkan 
pada kromosom yang kuat itu akan mendapatkan 
solusi yang baik”. 

Hal yang membedakan antara GA dan cGA 
adalah adanya probability vector pada cGA yang 
digunakan sebagai penanda pemrosesan itu telah 
memenuhi kriteria atau tidak memenuhi kriteria. 
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Dalam cGA ini, mula-mula setiap individu diberikan 
nilai probability vector sebesar 0.5 yang kemudian 
pada setiap perulangan akan dibentuk dua 
kromosom yang di-generate berdasarkan nilai dari 
probability vector tersebut dan dibandingkan dengan 
nilai fitness total sehingga akan menghasilkan 
winner dan loser, setelah itu akan diperbaharui atau 
di-update probability vector-nya yang berdasarkan 
pada kromosom winner. Bila nilai fitness cost dari 
gen yang dimiliki oleh kromosom winner lebih besar 
dapada nilai gen yang dimiliki oleh kromosom loser, 
maka probability vector-nya akan bertambah. 
Sebaliknya, bila nilai dari gen yang dimiliki 
kromosom winner lebih kecil daripada nilai gen 
yang dimiliki oleh kromosom loser, maka 
probability vector-nya akan berkurang. Dan jika 
nilai dari gen yang dimiliki oleh kromosom winner 
sama dengan nilai gen yang dimiliki oleh kromosom 
gen loser, maka probability vector-nya tidak akan 
berubah atau tetap. Kemudian, nilai dari probability 
vector-nya akan diperiksa secara keseluruhan, 
apakah nilainya sudah lebih besar dari 1 (satu) dan 
lebih kecil dari 0 (nol). Bila sudah terpenuhi atau 
valid, maka proses cGA akan berakhir, apabila 
belum terpenuhi maka proses akan kembali 
menciptakan 2 (dua) kromosom yang berdasarkan 
pada probability vector-nya yang lalu akan 
dibandingkan kembali seperti langkah-langkah 
sebelumnya. 
Berikut ini merupakan pseudocode dari cGA[2] : 

1) Menginisialisasi semua probability vector 
(p(i)), mulai dari yang pertama sampai 
dengan yang terakhir dengan nilai 0.5 
for i := l to l do p [i] := 0.5; 

2) Meng-generate 2 individu (a dan b) yang 
berdasarkan pada probability vector yang 
ada 
a := generate (p); 
b := generate (p); 

3) Kedua individu (a dan b) ditandingkan 
dengan (evaluate) sehingga memperoleh 
winner dan loser  
winner, loser :=evaluate (a,b); 

4) Melakukan update probability vector ke 
pemenang 
 for i := l to l do  

              if winner [i] ≠ loser [i] then 
                  if winner [i] = l then 
                      p [i] := p[i] + l/n 
                      else 
                      p [i] := p [i] – l/n; 

5) Memeriksa apakah probability vector yang 
dihasilkan valid 
for i := l to l do 

     if p [i] > 0 and p [i] < l then 
       return to step 2; 

 
Keterangan : 
Winner : nilai fitness untuk kromosom pemenang 

Loser : nilai fitness untuk kromosom yang kalah 
n : jumlah populasi 
l  : panjang kromosom 
p : probability vector 
 
3. Model Current System 
  
3.1 Aliran Kerja Current System  

 
Proses penjadwalan perkuliahan yang 

dilakukan oleh bagian Biro Administrasi Akademik 
(BAA) Universitas Widyatama pada saat ini masih 
dilakukan secara sederhana sehingga membutuhkan 
waktu yang relatif lama untuk melakukan proses 
tersebut. Waktu yang dibutuhkan oleh bagian BAA 
untuk memproses penjadwalan perkuliahan kurang 
lebih selama 2 minggu. Penjadwalan perkuliahan 
tersebut terdiri dari banyak proses yang ada. Proses 
pertama diawali dengan pemberian daftar mata 
kuliah yang akan dijalani dalam suatu semester oleh 
pihak jurusan yang bersangkutan kepada bagian 
BAA. Daftar itu berisi nomor ID (KdMk) mata 
kuliah yang akan dijalani dalam semester itu, nama 
mata kuliah, kelas, serta ruangan kuliah dengan 
kapasitas yang diijinkan dari mata kuliah yang 
terkait, dan kebutuhan akan fasilitas pendukung dari 
mata kuliah tertentu. 
 
3.2 Data Flow Diagram Current System  

 
Pada bagian ini, akan dibahas mengenai prinsip 

kerja dari sistem proses pengolahan penjadwalan 
perkuliahan yang sedang berjalan pada Universitas 
Widyatama dengan menggunakan Data Flow 
Diagram (DFD), dapat dilihat pada gambar yang 
tertera di bawah ini : 

  

 
Gambar 1 Data Flow Diagran Current System 
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Berdasarkan pada gambar DFD Level 1 yang 
tertera di atas, berikut ini merupakan penjelasan dari 
proses-proses yang terjadi dalam proses pengolahan 
penjadwalan perkuliahan pada sistem lama, yaitu 
diantaranya : 
1) Proses 1.0 

Proses yang terjadi di dalam proses 1.0 
adalah proses Pengolahan User. Pada proses ini, 
user (operator akademik) harus memasukkan 
user id dan password untuk bisa mengakses 
sistem penjadwalan.  

 
2) DFD Proses 2.0 

Proses yang terjadi di dalam proses 2.0 
adalah proses Pengolahan Registrasi FRS. Pada 
proses ini, Operator Akademik melakukan 
verifikasi FRS dari setiap mahasiswa untuk 
mengetahui data mata kuliah secara keseluruhan 
untuk semester yang akan dijalani yang diambil 
oleh tiap-tiap mahasiswa di semua jurusan yang 
ada pada Universitas Widyatama.  

 
3) DFD Proses 3.0 

Proses yang terjadi di dalam proses 3.0 
adalah proses Pengolahan Jadwal Kuliah. Pada 
proses ini, Operator Akademik memasukkan 
kode prodi untuk dapat mengakses proses 
Pengolahan Jadwal Kuliah. Selain itu, pada 
proses ini juga dilakukan pengolahan plotting 
dosen yang kemudian data plotting dosen 
tersebut disimpan ke dalam data store plotting 
dosen. 

  
4) DFD Proses 4.0 

Proses yang terjadi di dalam proses 4.0 
adalah proses Konfirmasi Dosen. Pada proses 
ini, dosen memberikan data konfirmasi dosen 
mengenai jadwal perkuliahan apa saja yang 
akan dilaksanankan oleh dosen tersebut yang 
bersangkutan untuk dilakukan pengolahan.  

 
5) DFD Proses 5.0 

Proses yang terjadi di dalam proses 5.0 
adalah proses Menampilkan Jadwal. Pada 
proses ini, akan ditampilkan jadwal perkuliahan 
sesuai dengan mata kuliah yang diambil pada 
semester yang dijalani yang ditujukan untuk 
mahasiswa dan jadwal mengajar mata kuliah 
yang ditujukan untuk tiap-tiap dosen sesuai 
dengan mata kuliah yang dilaksanakan pada 
semester yang dijalani. 

 
3.3 Functional Flowchart  

Proses pengolahan penjadwalan perkuliahan 
pada Universitas Widyatama masih belum dilakukan 
secara optimal, seperti : 
a. Pengolahan penjadwalan perkuliahan : 

 

Gambar 2 Fuctional Flowchart Pengolahan 
Penjadwalan 

 
b. Pengolahan Bentrok Ruang dan Waktu : 

 
 

Gambar 3 Functional Flowchart Bentrok Ruang 
dan Waktu 

 
c. Proses pengolahan penjadwalan perkuliahan 

dalam menangani masalah penyesuaian antara 
kebutuhan fasilitas pendukung dalam suatu 
mata kuliah : 

 

 
Gambar 4 Functional Flowchart Penyesuaian 

Fasilitas Pendukung 
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4. Model New System 
 

Pada bagian ini, akan dibahas mengenai prinsip 
kerja dari aplikasi yang dikembangkan pada proses 
pengolahan penjadwalan perkuliahan pada 
Universitas Widyatama dengan menggunakan Data 
Flow Diagram (DFD). 
 

4.1 Data Flow Diagram (DFD) Sistem Baru 
 

 
Gambar 5 Data Flow Diagram Sistem Baru 

 
1) DFD Proses 1.0 

Proses yang terjadi di dalam proses 1.0 
adalah proses Login. Pada proses ini, 
berdasarkan hak akses yg dimiliki masing-
masing user, harus memasukkan username dan 
password untuk bisa mengakses proses-proses 
yang ada di dalam aplikasi penjadwalan 
tersebut.  
 

2) DFD Proses 2.0 
Proses yang terjadi di dalam proses 2.0 

adalah proses Pengolahan Data Jadwal. Pada 
proses ini, user dengan hak akses yang 
dimilikinya akan menggunakan proses ini untuk 
dapat mengakses menu-menu selanjutnya yang 
ada pada aplikasi penjadwalan ini. 
 

3) DFD Proses 3.0 

Proses yang terjadi di dalam proses 3.0 
adalah proses Generate Jadwal. Proses 
Generate Jadwal ini dibuat dengan 
menggunakan metode compact Genetic 
Algorithmn. User yang dapat mengakses proses 
ini berdasarkan hak akses yang dimilikinya, 
yaitu Akademik. Untuk dapat mengakses proses 
Generate Jadwal, Akademik harus memasukkan 
data-data yang terkait di dalam aplikasi 
penjadwalan tersebut, diantaranya max iterasi, 
semester (ganjil atau genap). Setelah Akademik 
memasukkan data-data tersebut tersebut, maka 
Akademik akan memperoleh info hasil generate 
yang berisi mengenai KdMk, Kelas, Hari, Jam, 
Lama, Status, NID, Ruang, Fitness, dan Mata 
Kuliah dari proses tersebut. 

4) DFD Proses 4.0 
Proses yang terjadi di dalam proses 4.0 

adalah proses View Generate Jadwal.  
 

5) DFD Proses 5.0 
Proses yang terjadi di dalam proses 5.0 

adalah proses Pengolahan Data.  
 

6) DFD Proses 6.0 
Proses yang terjadi di dalam proses 6.0 

adalah proses Pengolahan Laporan.  
 
4.2 Pengukuran Kinerja Sistem Baru 

 
Berikut ini merupakan functional flowchart 

pada sistem baru.  
a. Functional Flowchart Pengelolaan Ruang 

 
 

Gambar 6 Functional Flowchart Pengolahan 
Ruang 

 
b. Functional Flowchart Pengelolaan Jadwal 

 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2012, STMIK - STIKOM Bali 23-25 Pebruari 2012 

1596 
 

 

 
Gambar 7 Functional Flowchart Pengelolahan 

Jadwal 
 
4.3 Komparasi Kinerja Current System dan New 

System 
  
Hasil uji efektivitas dan efisiensi waktu dari 

aplikasi penjadwalan perkuliahan pada sistem lama 
dan sistem baru dengan menggunakan functional 
flowchart sebelumnya dapat dilihat pada tabel 
perbandingan dari aplikasi penjadwalan perkuliahan 
sistem lama dengan aplikasi penjadwalan sistem 
baru : 

 
Gambar 8 Perbandingan Aplikasi Penjadwalan 

Perkuliahan 
 

5. Kesimpulan dan Saran 
 
5.1 Kesimpulan 

 
Berdasarkan penelitian dalam penjadwalan 

perkuliahan dengan menggunakan metode compact 
Genetic Algorithm (cGA), dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut : 
1) Aplikasi penjadwalan perkuliahan dengan 

menggunakan metode compact Genetic 
Algorithm (cGA) ini dapat dijadikan sebagai 
sarana untuk mengatasi proses penjadwalan 
perkuliahan agar tidak terjadi bentrok ruang dan 
waktu yang sama antar angkatan maupun 
jurusan dari fakultas-fakultas yang ada sehingga 

kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan 
lancar. 

2) Aplikasi penjadwalan perkuliahan dengan 
menggunakan metode compact Genetic 
Algorithm (cGA) dapat memproses penjadwalan 
perkuliahan dengan cepat sehingga tidak 
membutuhkan waktu yang cukup lama. 

3) Aplikasi penjadwalan perkuliahan dengan 
menggunakan metode compact Genetic 
Algorithm (cGA) dapat menangani mata kuliah 
yang membutuhkan fasilitas pendukung, seperti 
infocus, Over Head Projector (OHP), dan Air 
Conditioner (AC) di ruang perkuliahan. 
 

5.2 Saran 
 

Berdasarkan analisis dan perancangan aplikasi 
penjadwalan perkuliahan dengan menggunakan 
metode compact Genetic Algorithm (cGA) 
mempunyai kekurangan dan diperlukan 
pengembangan yang lebih lanjut agar menjadi lebih 
sempurna. Adapun saran-saran untuk dilakukan 
pengembangan selanjutnya adalah sebagai berikut : 
1) Dibutuhkan observasi yang lebih terhadap 

pengolahan jadwal perkuliahan agar lebih 
memahami masalah-masalah lain yang kerap 
timbul dalam proses pengolahan. 

2) Aplikasi ini akan lebih baik jika dibangun 
dengan menggunakan basis web, sehingga dapat 
dimanfaatkan dimana dan kapan saja selain itu, 
juga diperlukan adanaya kerjasama dengan 
pengelola penjadwalan perkuliahan sehingga 
ada pihak yang dapat bertanggung  jawab 
terhadap informasi penjadwalan perkuliahan 
yang dihasilkan. 
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